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EDITAL Nº 01/2022- CEE-MA 

 

O Conselho Estadual de Educação do Maranhão-CEE/MA, por meio de sua Presidência, 

no exercício de suas atribuições, conforme estabelece o Decreto nº 24.390, de 1º de agosto de 2008, 

e considerando o disposto na Resolução CEE/MA nº 109, de 17 de maio de 2018, divulga o 

presente Edital de Chamada Pública de Docentes de Educação Superior para ingresso no Banco de 

Avaliadores de Cursos Superiores de Instituições Jurisdicionadas ao Conselho Estadual de 

Educação do Maranhão-CEE/MA. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. Será regido por este Edital e alterações posteriores a Chamada Pública de Docentes da 

Educação Superior para formação do Banco de Avaliadores de Cursos Superiores de Instituições 

Jurisdicionadas ao Conselho Estadual de Educação do Maranhão – CEE/MA, com a Supervisão da 

Comissão de Processo da Chamada Pública, designada por Portaria, assinada pela Presidente do 

Conselho Estadual de Educação. 

 

1.2. O presente Edital estará disponível para consulta no site do Conselho Estadual de Educação 

do Maranhão, no endereço eletrônico < http://conselhodeeducacao.ma.gov.br/editais/ >. 

 

1.3.  Será permitida apenas uma inscrição por candidato para este Edital. Caso o candidato faça 

duas inscrições, valerá apenas o último registro. 

 

1.4. Será divulgado no site do CEE/MA < http://conselhodeeducacao.ma.gov.br/editais/> de acordo 

com o Cronograma, Anexo X, o Resultado Preliminar com o nome dos candidatos classificados, 

após a Fase de Recursos, será divulgado o Resultado Final com o nome dos candidatos 

classificados, aptos à Capacitação, nos termos deste Edital. 

 

1.5. Será de exclusiva responsabilidade do candidato inscrito acompanhar a divulgação do 

Resultado Preliminar, a Fase de Recursos e Resultado Final, bem como todos os Atos, Avisos, 

Comunicados, Convocações e outras informações pertinentes a este Edital, no site do CEE/MA. 

 

1.6. No ato da inscrição no Sistema, após completar o Processo de Inscrição, na presente Chamada 

Pública, o Sistema gerará um protocolo, comprovando a inscrição do candidato. 

 

2.  DA CHAMADA PÚBLICA 

 

2.1. O presente Edital de Chamada Pública tem por objetivo inscrever docentes da Educação 

Superior para compor o Banco de Avaliadores de Cursos Superiores das Instituições Jurisdicionadas 

ao Conselho Estadual de Educação do Maranhão, de modo a atender o disposto na Resolução 

CEE/MA nº 109, de 17 de maio de 2018, publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão, de 20 

de junho de 2018. 

 

2.2. Conforme disposto na Resolução CEE/MA nº 109, de 17 de maio de 2018, publicada no Diário 

Oficial do Estado do Maranhão, compete à Presidência do Conselho de Educação, a administração 

do Banco de Avaliadores, procedendo à análise das inscrições, a capacitação e o acompanhamento 

de critérios de permanência do Banco de Avaliadores.  

 

http://conselhodeeducacao.ma.gov.br/editais/
http://conselhodeeducacao.ma.gov.br/editais/
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2.3. Compete à Comissão instituída pela Portaria nº 55 - GP/CEE, de 29 de outubro de 2020, 

conceber, planejar, coordenar e operacionalizar as ações relativas ao processo de seleção para 

compor o Banco de Avaliadores. 

 

2.4. Os docentes inscritos neste Edital, que tenham cumprido as condições para ingresso no Banco 

de Avaliadores, poderão integrar comissões de avaliação externa, in loco, para avaliar instituições 

de Educação Superior ou cursos de graduação, no âmbito do Sistema Estadual de Ensino da 

Educação Superior do Maranhão, conforme disposto na Resolução nº 109/2018-CEE/MA. 

 

2.5.   O Docente, para integrar ao Banco de Avaliadores da Educação Superior do CEE/MA, deverá, 

obrigatoriamente, atender aos Requisitos Básicos, Anexo III deste Edital, sendo avaliado conforme 

os Critérios de Avaliação Curricular de Títulos e Experiência Profissional, Anexo IV. 

 

2.6. A presente Chamada Pública será constituída de única etapa, AVALIAÇÃO CURRICULAR 

DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, nos termos deste Edital, de caráter 

classificatório e desclassificatório, de acordo com os requisitos básicos e critérios estabelecidos nos 

Anexos III e IV, deste Edital e aos seguintes, nos termos previstos no art. 59, da Resolução nº 

109/2018-CEE/MA.  

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1. As Inscrições referentes à presente Chamada Pública serão realizadas a partir das 00:00h do 

dia 24/01/2022 até às 23h 59 min do dia 2 4 / 0 2 / 2 0 2 2 , sendo gratuitas, exclusivamente via 

internet, no site <http://sistemas.educacao.ma.gov.br/seletivodocente>, conforme Cronograma, 

Anexo X. 

 

3.2. Os candidatos, ao efetuarem o preenchimento da Ficha de Inscrição, no sistema, deverão 

anexar, obrigatoriamente, o comprovante dos documentos relacionados abaixo: 

I - Ficha de Inscrição (Anexo II); 

II – Carteira de Identidade (frente e verso) 

Serão aceitos os seguintes Documentos de Identificação (com fotos): Carteiras expedidas 

pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Comandos Militares e pelos Corpos de 

Bombeiros Militares; Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional 

(Ordens, Conselhos  devidamente  regulamentados  etc.);  Passaportes;  Carteiras  Funcionais  

expedidas  por órgão  público  que  por  Lei  Federal,  valham  como  documento  de  

identidade;  Carteiras  de Trabalho e Previdência Social  – CTPS e Carteira Nacional de 

Habilitação  - CNH (somente o modelo novo, que contém foto); 

III – Cadastro de Pessoa Física-CPF; 

IV -Título de Eleitor (frente e verso) com o comprovante de quitação eleitoral ou Certidão de quitação 

eleitoral, expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral; 

V- Certificado de reservista (para o sexo masculino); 

VI- Documentos de comprovação dos CRITERIOS DE AVALIAÇÃO CURRICULAR DE 

TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, Anexo IV, de acordo com o curso para o qual  

pretende vaga de Avaliador;  

http://sistemas.educacao.ma.gov.br/seletivodocente%3e,
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VII – Declaração de Ciência dos Termos do Edital (Anexo VI). 

 

3.3. Os candidatos deverão preencher a Ficha de Inscrição e anexar, no sistema de inscrição on-line, 

os documentos em observância ao Quadro de CRITERIOS DE AVALIAÇÃO CURRICULAR 

DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, Anexo IV, obrigatoriamente, e os 

documentos do item 3.2 digitalizados frente e verso e salvos, de forma legível, no formato PDF. 

 

3.4. Não será reconhecido nem pontuado qualquer comprovante de documentos exigidos no item 3.2 

e no CRITERIOS DE AVALIAÇÃO CURRICULAR DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL, Anexo IV, que esteja ilegível, corrompido, em nome de terceiros ou no formato 

divergente de PDF, conforme exigido no item 3.3.  

 

3.5. As informações prestadas na Ficha de Inscrição on-line e impressas são de inteira 

responsabilidade do candidato, reservando-se à Comissão Examinadora do Processo Seletivo do 

Conselho Estadual de Educação - CEE o direito de excluir do Seletivo aquele que não 

preencher a referida ficha, de forma completa, correta e legível e fornecer dados 

comprovadamente inverídicos ou falsos, sem prejuízo da ação penal competente por falsidade 

ideológica ou omissão de informações requeridas na mesma. 

 

3.6. O CEE/MA não se responsabiliza quando as inscrições e recursos não forem recebidas por 

motivos de ordem técnica que não lhe forem i m p u t áv e i s , por falhas de comunicação, por 

congestionamento das linhas de comunicação, por problemas de ordem técnica nos computadores 

utilizados pelos candidatos, bem como por outros fatores alheios que impossibilitem a transferência 

dos dados. 

 

3.7. Só será aceito, para efeito de inscrição, 01 (um) e-mail por candidato que esteja cadastrado em 

plataformas digitais, em nome do candidato, ou seja, não serão admitidas inscrições utilizando e-

mail de terceiros. 

 

3.8. O candidato deverá preencher o endereço de e-mail completo, informar um número de 

telefone correto e atual para contato e informar os demais dados cadastrais corretamente. 

 

3.9. O processo de inscrição se completa com o cumprimento da inserção de todos os documentos 

descritos no item 3.2, sendo de inteira responsabilidade do candidato possíveis prejuízos que vier a 

sofrer por não preencher corretamente a Ficha de Inscrição on-line e impressa e não apresentar 

corretamente os documentos, conforme exigido no item 3.3. 

 

3.10. Ao efetuar inscrição, o candidato estará declarando, formalmente, que aceita todas as 

condições estabelecidas neste Edital. 

 

3.11. Não serão aceitos, como Documento de Identificação: Certidões de Nascimento; Títulos 

Eleitorais; Carteira Nacional de Habilitação - CNH (modelo antigo, que não contém foto); 

Carteiras de Estudante; Carteiras Funcionais sem valor de identidade. 

 

3.12. A Inscrição pode ser requerida pelo candidato ou por seu procurador habilitado, com 

Procuração Específica.  

 

3.13. Na Ficha de Inscrição (Anexo II), o candidato deverá relacionar os cursos em que poderá atuar 

como Avaliador, entre os cursos relacionados no Anexo I deste Edital.  
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3.14. No ato da inscrição o candidato estará se habilitando para realizar as avaliações em qualquer 

um dos municípios relacionados no Anexo V. 

 

3.15. Verificada, a qualquer tempo, a existência de inscrição que não atenda todos os requisitos 

estabelecidos neste Edital, o candidato será desclassificado. 

 

3.16. Não serão reconhecidas as inscrições que forem realizadas fora do prazo indicado no 

cronograma deste Edital. 

 

3.17. Para se inscrever, o candidato deve ser docente do quadro funcional de instituição superior de 

ensino atuante neste Estado. 

 

3.18. Para a classificação o candidato deve atender os requisitos dos itens 3.2 e 3.3, sendo a 

pontuação mínima de 50 (cinquenta) pontos na avaliação curricular de títulos e experiência 

profissional conforme Anexo IV.  

 

4. DA DESCLASSIFICAÇÃO  

 

4.1. Será desclassificado do Processo da Chamada Pública o candidato que:  

 

4.1.1. Não atender aos Requisitos Básicos e os Critérios de Avaliação Curricular de Títulos e 

Experiência Profissional. 

 

4.1.2. Não anexar um dos documentos obrigatórios constantes no item 3.2. 

 

4.1.3. Deixar de anexar digitalizado frente ou o verso os documentos: Carteira de identidade, CPF 

e Diploma de Graduação; 

 

4.1.4. Deixar de apresentar alguma documentação comprobatória do item 3.2 legíveis.  

 

4.1.5. Não atender ao procedimento de inscrição, conforme exige o item 3.3.  

 

4.1.6. Apresentar uma ou mais documentação obrigatória em nome de terceiros.  

 

4.1.7. Não preencher a ficha de inscrição, de forma completa, correta e legível.  

 

4.1.8. Apresentar Documento de Identificação divergente do que é exigido neste Edital.   

 

4.1.9. Anexar documentos ilegíveis, corrompidos ou em nome de terceiros.  

 

4.2. Não serão aceitas inscrições via postal ou por qualquer outro meio, condicional ou 

extemporâneo.  

  

5. DO PROCESSO PARA INTEGRAR O BANCO DE AVALIADORES DO CONSELHO 

ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-CEE/MA. 

 

5.1. Conforme disposição da Resolução CEE/MA nº 109, de 17 de maio de 2018, a condição de 

avaliador do Banco de Avaliação do CEE/MA será formalizada após os seguintes procedimentos 

sucessivos:  
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I – Ser selecionado no presente Edital; 

II – Participar das atividades de capacitação;  

III – Assinar o Termo de Conduta Ética (Anexo VII);  

IV- Assinar Termo de Ciência e Compromisso (Anexo VIII).  

 

5.2. Após a assinatura do Termo, o docente será admitido como Avaliador e inserido no Banco de 

Avaliadores por Ato da Presidência do Conselho Estadual de Educação, a ser publicado no Diário 

Oficial do Estado do Maranhão. 

 

5.3. Caberá ao CEE/MA, de acordo com suas necessidades e considerando o planejamento e as 

demandas, a definição da inclusão do ingressante ao Banco de Avaliadores.  

 

6.  DAS RESPONSABILIDADES DOS INTEGRANTES DO BANCO DE AVALIADORES. 

 

6.1. Ao avaliador compete: 

I – Comparecer na instituição em data designada e cumprir, rigorosamente, o cronograma de 

avaliação;  

II – Manter sigilo sobre as informações obtidas, em função da avaliação in loco, disponibilizando-as 

exclusivamente ao CEE/MA; 

III – Reportar ao CEE/MA quaisquer dificuldades ou embaraços encontrados na avaliação in loco;  

IV – Participar, sempre que convocado, de atividades de capacitação promovidas pelo CEE/MA; e  

V– Atuar com urbanidade, probidade, idoneidade, comprometimento, seriedade e responsabilidade. 

 

6.2.  Aos avaliadores é vedado:  

I – Possuir qualquer vínculo com a IES a ser avaliada; 

II – Receber quaisquer benefícios da IES a ser avaliada; 

III – Fazer recomendações ou qualquer forma de orientação à instituição; 

IV – Realizar avaliações em situação de impedimento, suspeição ou conflito de interesses; 

V – Participar de mais de uma Comissão de Avaliação simultaneamente; 

VI – Participar de mais de quatro avaliações anuais; 

VII – Transferir as atividades de avaliação a terceiros. 

 

7.  DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

 

7.1. A lista completa com os nomes dos selecionados será publicada no Diário Oficial do Estado do 

Maranhão e disponibilizada no site do CEE/MA no endereço < 

http://conselhodeeducacao.ma.gov.br/editais/ > 

 

8.  DOS RECURSOS  

 

8.1. Aquele que desejar apresentar recurso administrativo, contra a o resultado, poderá fazê-lo, 

exclusivamente, via internet no endereço eletrônico, 

http://sistemas.educacao.ma.gov.br/seletivodocente e, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do 

dia subsequente à data da publicação do Resultado Preliminar, conforme modelo do Anexo IX deste 

Edital. 

 

8.2. A resposta ao Recurso será feita no endereço eletrônico, na data da divulgação do Resultado 

Final constante no http://sistemas.educacao.ma.gov.br/seletivodocente, conforme o Cronograma, 

deste Edital.  

http://conselhodeeducacao.ma.gov.br/editais/
http://sistemas.educacao.ma.gov.br/seletivodocente
http://sistemas.educacao.ma.gov.br/seletivodocente
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9.  DO CURSO DE CAPACITAÇÃO 

9.1. Os selecionados receberão do CEE/MA um Ofício-Circular, pelo e-mail 

avaliadores.ensinosuperior@edu.ma.gov.br, com os trâmites e informações concernentes ao 

procedimento de capacitação para as quais serão convocados. 

 

9.2. Os convocados para o curso de capacitação deverão, obrigatoriamente, participar de atividade 

de capacitação para integrar o Banco de Avaliadores.  

 

9.3. O quantitativo de docentes convocados para cada turma de capacitação seguirá o planejamento 

e as demandas do CEE/MA. 

 

9.4. A capacitação é a atividade promovida pelo CEE/MA, que aborda normas e legislações 

pertinentes à avaliação in loco da educação superior, procedimentos e critérios técnicos de atuação 

das comissões de avaliação, assim como a estrutura, a logística e o uso dos instrumentos de 

avaliação. 

 

9.5. A participação no Curso de Capacitação e a sua conclusão são obrigatórios para a inclusão do 

candidato ao Banco de Avaliadores.  

 

9.6. O Curso de Capacitação será realizado de forma remota ou presencial, a ser informado aos 

convocados para cada turma. 

 

10. DA REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO NAS AVALIAÇÕES in loco DOS 

CURSOS DE GRADUAÇÃO E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR  

 

10.1. O selecionado, que participar da Capacitação, cumprindo todas as condições para se tornar 

Avaliador, quando designado para comissões, delas participando de acordo com o previsto e 

esperado, será remunerado pela instituição de ensino superior avaliada, por meio de Auxilio de 

Avaliação Educacional (AAE), no valor estabelecido no art.4º da Lei nº 11.507/2007, por avaliação 

concluída.  

 

10.2. Quando a avaliação ocorrer em município fora do domicílio do avaliador, o mesmo receberá 

diárias e passagens, pela instituição de ensino superior avaliada, com valores estipulados em 

conformidade com a legislação estadual vigente. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. Os esclarecimentos e informações adicionais acerca deste Edital de Chamada Pública poderão 

ser obtidos por intermédio do e-mail: avaliadores.ensinosuperior@edu.ma.gov.br. 

 

11.2. O CEE/MA se reserva o direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas na 

presente Chamada Pública. 

 

11.3. Os avaliadores que integram o Banco de Avaliadores não possuem qualquer tipo de vínculo 

empregatício com o CEE/MA. 

 

11.4. Consoante o prescrito no Art. 64 da Resolução nº 109/2018-CEE/MA, o avaliador será 

excluído do Banco de Avaliadores, por decisão do CEE/MA, nas seguintes hipóteses: 

mailto:avaliadores.ensinosuperior@edu.ma.gov.br
mailto:avaliadores.ensinosuperior@edu.ma.gov.br
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I – A pedido do Avaliador: 

II – Em casos de inadequação reiterada dos relatórios às diretrizes de avaliação, estabelecidas na 

citada Resolução; 

III – Pelo descumprimento de deveres do Termo de Ciência e Compromisso e do Termo de Conduta 

Ética ou inobservância de vedações referidas no item 6.2 deste Edital, assegurada a defesa e 

contraditório. 

 

11.5. O CEE/MA não fornece comprovantes, atestados, certificados, certidões, declarações ou 

comprovantes de participação no presente seletivo. 

 

São Luís, 11 de janeiro de 2022. 

 

Soraia Raquel Alves da Silva 

Presidente do Conselho Estadual de Educação do Maranhão  
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ANEXO I DO EDITAL Nº 01/2022- CEE-MA 

 

RELAÇÃO DE CURSOS 

 

NÚMERO CURSO TIPO 

Curso de Bacharelado 

01 Administração Bacharelado 

02 Agronomia Bacharelado 

03 Arquitetura e Urbanismo Bacharelado 

04 Administração Pública Bacharelado 

05 Ciências Sociais Bacharelado 

06 Ciências Biológicas Bacharelado 

07 Ciências Contábeis Bacharelado 

08 Direito Bacharelado 

09 Engenharia Agronômica Bacharelado 

10 Engenharia Florestal Bacharelado 

11 Engenharia Civil Bacharelado 

12 Engenharia de Pesca Bacharelado 

13 Engenharia Mecânica Bacharelado 

14 Engenharia de Produção Bacharelado 

15 Engenharia da Computação Bacharelado 

16 Enfermagem Bacharelado 

17 Formação de Oficiais – PMMA Bacharelado 

18 Formação de Oficiais – CBMA Bacharelado 

19 Geografia Bacharelado 

20 Medicina Veterinária Bacharelado 

21 Medicina  Bacharelado 

22 Zootecnia Bacharelado 

Curso de Licenciatura 

01 Ciências Naturais Licenciatura em Matemática ou Física Licenciatura 

02 Ciências Sociais Licenciatura 

03 Ciências Biológicas Licenciatura 

04 Ciências Naturais Licenciatura 

05 Educação Física Licenciatura 
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06 Física Licenciatura 

07 Filosofia  Licenciatura 

08 Geografia Licenciatura 

09 História  Licenciatura 

10 Letras Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Literaturas Licenciatura 

11 
Letras Língua Portuguesa e Literaturas de Língua 

Portuguesa 
Licenciatura 

12 Letras Inglês Licenciatura 

13 Letras Língua Portuguesa e Literaturas Licenciatura 

14 Literatura Intercultural Indígena Licenciatura 

15 
Letras Licenciatura em Língua Portuguesa, Língua 

Espanhola e Literaturas 
Licenciatura 

16 Matemática Licenciatura 

17 Música Licenciatura 

18 Pedagogia Licenciatura 

19 Química Licenciatura 

Curso de Tecnólogo 

01 Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial Tecnólogo 

02 Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental Tecnólogo 

03 Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Alimentos Tecnólogo 

04 Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Fruticultura Tecnólogo 

05 
Curso Superior de Tecnologia em Gestão de 

Agronegócios 
Tecnólogo 

06 Curso Superior de Tecnologia em Segurança do Trabalho Tecnólogo 

07 Curso Superior de Tecnologia em Design de Interiores Tecnólogo 

08 
Curso Superior de Tecnologia em Redes de 

Computadores 
Tecnólogo 

09 Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Qualidade Tecnólogo 

10 Tecnologia em Gestão Ambiental Tecnólogo 
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ANEXO II DO EDITAL Nº 01/2022 - CEE-MA 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome: ________________________________________________________________ 

CPF: _________________________________________________________________ 

Telefone: (   ) ___________________ E-mail:  ________________________________ 

Estado Civil: ___________________________________________________________ 

Nacionalidade: __________________________Naturalidade: ____________________ 

Sexo: _________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: _____/______/________ 

RG: ______________ Órgão Expedidor: __________Data de Expedição: ___________ 

Vínculo Empregatício: Público (   )    Privado (   )  

Instituição: _____________________________________________________________ 

Possui Deficiência:  Sim (   )    Não (    )  Qual?: ________________________________  

Função: Docente (   )   Gestor (    )  

Formação Acadêmica:  

Graduação (   )  Curso: ____________________________________________________ 

Especialização   (   ) Curso: ________________________________________________ 

Mestrado (   )  Curso: _____________________________________________________ 

Doutorado (   ) Curso: _____________________________________________________ 

Tipo de Curso: Bacharelado (    )   Licenciatura (    )     Tecnólogo (     ) 

Indicar os Cursos de interesse para atuar como avaliador: __________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Dados Bancários: Banco: ________ Agência: ______ Conta-Corrente: ________ 
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ANEXO III DO EDITAL 01/2022- CEE-MA 

 

REQUISITOS BÁSICOS PARA O DOCENTE INTEGRAR O BANCO DE AVALIADORES DA 

EDUCAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 

 

Nº 
CURSOS / 

BACHARELADOS 
REQUISITOS BÁSICOS 

01 ADMINISTRAÇÃO 

Curso completo de Bacharelado em Administração, ser docente vinculado à 

instituição superior, atuante neste Estado, independentemente do Sistema de Ensino a 

que pertence; comprovar exercício da docência, em nível superior, de pelo menos 03 

(três) anos, em instituição e cursos em situação regular, comprovar produção científica 

nos últimos 03 (três) anos, registrada em Currículo Lattes; ter disponibilidade para 

deslocar-se para os municípios constantes no Anexo V, caso haja necessidade de 

serviço; ter disponibilidade de participação em pelo menos três avaliações anuais. 

02 AGRONOMIA 

Curso completo de Bacharelado em Agronomia, ser docente vinculado à instituição 

superior, atuante neste Estado, independentemente do Sistema de Ensino a que 

pertence; comprovar exercício da docência, em nível superior, de pelo menos 03 (três) 

anos, em instituição e cursos em situação regular, comprovar produção científica nos 

últimos 03 (três) anos, registrada em Currículo Lattes; ter disponibilidade para 

deslocar-se para os municípios constantes no Anexo V, caso haja necessidade de 

serviço; ter disponibilidade de participação em pelo menos três avaliações anuais. 

03 
ARQUITETURA E 

URBANISMO 

Curso completo de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo, e ser docente 

vinculado à instituição superior, atuante neste Estado, independentemente do Sistema 

de Ensino a que pertence; comprovar exercício da docência, em nível superior, de pelo 

menos 03 (três) anos, em instituição e cursos em situação regular, comprovar produção 

científica nos últimos 03 (três) anos, registrada em Currículo Lattes;  ter 

disponibilidade para deslocar-se para os municípios constantes no Anexo V, caso haja 

necessidade de serviço; ter disponibilidade de participação em pelo menos três 

avaliações anuais. 

04 
ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

Curso completo de Bacharelado em Administração Pública, ser docente vinculado à 

instituição superior, atuante neste Estado, independentemente do Sistema de Ensino a 

que pertence; comprovar exercício da docência, em nível superior, de pelo menos 03 

(três) anos, em instituição e cursos em situação regular, comprovar produção científica 

nos últimos 03 (três) anos, registrada em Currículo Lattes; ter disponibilidade para 

deslocar-se para os municípios constantes no Anexo V, caso haja necessidade de 

serviço, ter disponibilidade de participação em pelo menos três avaliações anuais. 

05 
CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 

Curso completo de Bacharelado em Ciências Biológicas, ser docente vinculado à 

instituição superior, atuante neste Estado, independentemente do Sistema de Ensino a 

que pertence; comprovar exercício da docência, em nível superior, de pelo menos 03 

(três) anos, em instituição e cursos em situação regular, comprovar produção científica 

nos últimos 03 (três) anos, registrada em Currículo Lattes; ter disponibilidade para 

deslocar-se para os municípios constantes no Anexo V, caso haja necessidade de 

serviço; ter disponibilidade de participação em pelo menos três avaliações anuais. 

06 CIÊNCIAS SOCIAIS 

Curso completo de Bacharelado em Ciências Sociais, ser docente vinculado  à 

instituição superior, atuante neste Estado, independentemente do Sistema de Ensino a 

que pertence; comprovar exercício da docência, em nível superior, de pelo menos 03 

(três) anos, em instituição e cursos em situação regular, comprovar produção científica 

nos últimos 03 (três) anos, registrada em Currículo Lattes;  ter disponibilidade para 

deslocar-se para os municípios constantes no Anexo V, caso haja necessidade de 

serviço; ter disponibilidade de participação em pelo menos três avaliações anuais. 



 
ESTADO DO MARANHÃO 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
 

12 
 

07 DIREITO 

Curso completo de Bacharelado em Direito, ser docente vinculado à instituição 

superior, atuante neste Estado, independentemente do Sistema de Ensino a que 

pertence; comprovar exercício da docência, em nível superior, de pelo menos 03 (três) 

anos, em instituição e cursos em situação regular, comprovar produção científica nos 

últimos 03 (três) anos, registrada em Currículo Lattes;  ter disponibilidade para 

deslocar-se para os municípios constantes no Anexo V, caso haja necessidade de 

serviço; ter disponibilidade de participação em pelo menos três avaliações anuais. 

08 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS 

Curso completo de Bacharelado em Ciências Contábeis, ser docente vinculado  à 

instituição superior, atuante neste Estado, independentemente do Sistema de Ensino a 

que pertence; comprovar exercício da docência, em nível superior, de pelo menos 03 

(três) anos, em instituição e cursos em situação regular, comprovar produção científica 

nos últimos 03 (três) anos, registrada em Currículo Lattes;  ter disponibilidade para 

deslocar-se para os municípios constantes no Anexo V, caso haja necessidade de 

serviço; ter disponibilidade de participação em pelo menos três avaliações anuais. 

09 
ENGENHARIA 

AGRONÔMICA 

Curso completo de Bacharelado em Engenharia Agronômica, ser docente vinculado 

à instituição superior, atuante neste Estado, independentemente do Sistema de Ensino a 

que pertence; comprovar exercício da docência, em nível superior, de pelo menos 03 

(três) anos, em instituição e cursos em situação regular, comprovar produção científica 

nos últimos 03 (três) anos, registrada em Currículo Lattes; ter disponibilidade para 

deslocar-se para os municípios constantes no Anexo V, caso haja necessidade de 

serviço; ter disponibilidade de participação em pelo menos três avaliações anuais. 

10 
ENGENHARIA 

FLORESTAL 

Curso completo de Bacharelado em Engenharia Florestal, ser docente vinculado à 

instituição superior, atuante neste Estado, independentemente do Sistema de Ensino a 

que pertence; comprovar exercício da docência, em nível superior, de pelo menos 03 

(três) anos, em instituição e cursos em situação regular, comprovar produção científica 

nos últimos 03 (três) anos, registrada em Currículo Lattes; ter disponibilidade para 

deslocar-se para os municípios constantes no Anexo V, caso haja necessidade de 

serviço; ter disponibilidade de participação em pelo menos três avaliações anuais. 

11 ENGENHARIA CIVIL 

Curso completo de Bacharelado em Engenharia Civil, ser docente vinculado à 

instituição superior, atuante neste Estado, independentemente do Sistema de Ensino a 

que pertence; comprovar exercício da docência, em nível superior, de  pelo menos 03 

(três) anos, em instituição e cursos em situação regular, comprovar produção científica 

nos últimos 03 (três) anos, registrada em Currículo Lattes;  ter disponibilidade para 

deslocar-se para os municípios constantes no Anexo V, caso haja necessidade de 

serviço; ter disponibilidade de participação em pelo menos três avaliações anuais. 

12 
ENGENHARIA DE 

PESCA 

Curso completo de Bacharelado em Engenharia de Pesca, ser docente vinculado à 

instituição superior, atuante neste Estado, independentemente do Sistema de Ensino a 

que pertence; comprovar exercício da docência, em nível superior, de pelo menos 03 

(três) anos, em instituição e cursos em situação regular, comprovar produção científica 

nos últimos 03 (três) anos, registrada em Currículo Lattes;  ter disponibilidade para 

deslocar-se para os municípios constantes no Anexo V, caso haja necessidade de 

serviço; ter disponibilidade de participação em pelo menos três avaliações anuais. 

13 
ENGENHARIA 

MECÂNICA 

Curso completo de Bacharelado em Engenharia de Mecânica, ser docente vinculado 

à instituição superior, atuante neste Estado, independentemente do Sistema de Ensino a 

que pertence; comprovar exercício da docência, em nível superior, de pelo menos 03 

(três) anos, em instituição e cursos em situação regular, comprovar produção científica 

nos últimos 03 (três) anos, registrada em Currículo Lattes;  ter disponibilidade para 

deslocar-se para os municípios constantes no Anexo V, caso haja necessidade de 

serviço; ter disponibilidade de participação em pelo menos três avaliações anuais. 
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14 
ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO 

Curso completo de Bacharelado em Engenharia de Produção, ser docente vinculado 

à instituição superior, atuante neste Estado, independentemente do Sistema de Ensino a 

que pertence; comprovar exercício da docência, em nível superior, de pelo menos 03 

(três) anos, em instituição e cursos em situação regular, comprovar produção científica 

nos últimos 03 (três) anos, registrada em Currículo Lattes; ter disponibilidade para 

deslocar-se para os municípios constantes no Anexo V, caso haja necessidade de 

serviço; ter disponibilidade de participação em pelo menos três avaliações anuais. 

15 
ENGENHARIA DA 

COMPUTAÇÃO 

Curso completo de Bacharelado em Engenharia de Computação, ser docente 

vinculado à instituição superior, atuante neste Estado, independentemente do Sistema 

de Ensino a que pertence; comprovar exercício da docência, em nível superior, de pelo 

menos 03 (três) anos, em instituição e cursos em situação regular, comprovar produção 

científica nos últimos 03 (três) anos, registrada em Currículo Lattes;  ter 

disponibilidade para deslocar-se para os municípios constantes no Anexo V, caso haja 

necessidade de serviço; ter disponibilidade de participação em pelo menos três 

avaliações anuais. 

16 ENFERMAGEM 

Curso completo de Bacharelado em enfermagem, ser docente vinculado à instituição 

superior, atuante neste Estado, independentemente do Sistema de Ensino a que 

pertence; comprovar exercício da docência, em nível superior, de pelo menos 03 (três) 

anos, em instituição e cursos em situação regular, comprovar produção científica nos 

últimos 03 (três) anos, registrada em Currículo Lattes; ter disponibilidade para 

deslocar-se para os municípios constantes no Anexo V, caso haja necessidade de 

serviço; ter disponibilidade de participação em pelo menos três avaliações anuais. 

17 
FORMAÇÃO DE 

OFICIAIS - PMMA 

Curso completo de Bacharelado em Formação de Oficiais - PMMA, ser docente 

vinculado à instituição superior, atuante neste Estado, independentemente do Sistema 

de Ensino a que pertence; comprovar exercício da docência, em nível superior, de pelo 

menos 03 (três) anos, em instituição e cursos em situação regular, comprovar produção 

científica nos últimos 03 (três) anos, registrada em Currículo Lattes;  ter 

disponibilidade para deslocar-se para os municípios constantes no Anexo V, caso haja 

necessidade de serviço; ter disponibilidade de participação em pelo menos três 

avaliações anuais. 

18 
FORMAÇÃO DE 

OFICIAIS – CBMA 

Curso completo de Bacharelado em Formação de Oficiais - CBMA, ser docente 

vinculado à instituição superior, atuante neste Estado, independentemente do Sistema 

de Ensino a que pertence; comprovar exercício da docência, em nível superior, de pelo 

menos 03 (três) anos, em instituição e cursos em situação regular, comprovar produção 

científica nos últimos 03 (três) anos, registrada em Currículo Lattes;  ter 

disponibilidade para deslocar-se para os municípios constantes no Anexo V, caso haja 

necessidade de serviço; ter disponibilidade de participação em pelo menos três 

avaliações anuais. 

19 GEOGRAFIA 

Curso completo de Bacharelado em Geografia, ser docente vinculado à instituição 

superior, atuante neste Estado, independentemente do Sistema de Ensino a que 

pertence; comprovar exercício da docência, em nível superior, de pelo menos 03 (três) 

anos, em instituição e cursos em situação regular, comprovar produção científica nos 

últimos 03 (três) anos, registrada em Currículo Lattes;  ter disponibilidade para 

deslocar-se para os municípios constantes no Anexo V, caso haja necessidade de 

serviço; ter disponibilidade de participação em pelo menos três avaliações anuais.  

20 
MEDICINA 

VETERINÁRIA 

Curso completo de Bacharelado em Medicina Veterinária, ser docente vinculado à 

instituição superior, atuante neste Estado, independentemente do Sistema de Ensino a 

que pertence; comprovar exercício da docência, em nível superior, de pelo menos 03 

(três) anos, em instituição e cursos em situação regular, comprovar produção científica 

nos últimos 03 (três) anos, registrada em Currículo Lattes;  ter disponibilidade para 

deslocar-se para os municípios constantes no Anexo V, caso haja necessidade de 

serviço; ter disponibilidade de participação em pelo menos três avaliações anuais. 
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21 MEDICINA 

Curso completo de Bacharelado em Medicina, ser docente vinculado à instituição 

superior, atuante neste Estado, independentemente do Sistema de Ensino a que 

pertence; comprovar exercício da docência, em nível superior, de pelo menos 03 (três) 

anos, em instituição e cursos em situação regular, comprovar produção científica nos 

últimos 03 (três) anos, registrada em Currículo Lattes; ter disponibilidade para 

deslocar-se para os municípios constantes no Anexo V, caso haja necessidade de 

serviço; ter disponibilidade de participação em pelo menos três avaliações anuais. 

22 ZOOTECNIA 

Curso completo de Bacharelado em Zootecnia, ser docente vinculado à instituição 

superior, atuante neste Estado, independentemente do Sistema de Ensino a que 

pertence; comprovar exercício da docência, em nível superior, de pelo menos 03 (três) 

anos, em instituição e cursos em situação regular, comprovar produção científica nos 

últimos 03 (três) anos, registrada em Currículo Lattes;  ter disponibilidade para 

deslocar-se para os municípios constantes no Anexo V, caso haja necessidade de 

serviço; ter disponibilidade de participação em pelo menos três avaliações anuais. 

Nº 
CURSOS / 

LICENCIATURAS 
REQUISITOS BÁSICOS 

01 CIÊNCIAS NATURAIS 

Curso completo de Licenciatura Plena em Ciências Naturais, ser docente vinculado  

à instituição superior, atuante neste Estado, independentemente do Sistema de Ensino a 

que pertence; comprovar exercício da docência, em nível superior, de pelo menos 03 

(três) anos, em instituição e cursos em situação regular, comprovar produção científica 

nos últimos 03 (três) anos, registrada em Currículo Lattes;  ter disponibilidade para 

deslocar-se para os municípios constantes no Anexo V, caso haja necessidade de 

serviço; ter disponibilidade de participação em pelo menos três avaliações anuais. 

02 

CIÊNCIAS NATURAIS 

LICENCIATURA EM 

MATEMÁTICA OU 

FÍSICA 

Curso completo de Licenciatura Plena em Matemática ou Física, ser docente 

vinculado à instituição superior, atuante neste Estado, independentemente do Sistema 

de Ensino a que pertence; comprovar exercício da docência, em nível superior, de pelo 

menos 03 (três) anos, em instituição e cursos em situação regular, comprovar produção 

científica nos últimos 03 (três) anos, registrada em Currículo Lattes; ter disponibilidade 

para deslocar-se para os municípios constantes no Anexo V, caso haja necessidade de 

serviço; ter disponibilidade de participação em pelo menos três avaliações anuais. 

03 EDUCAÇÃO FÍSICA 

 Curso completo de Licenciatura Plena em Educação Física, ser docente vinculado   

à instituição superior, atuante neste Estado, independentemente do Sistema de Ensino a 

que pertence; comprovar exercício da docência, em nível superior, de pelo menos 03 

(três) anos, em instituição e cursos em situação regular, comprovar produção científica 

nos últimos 03 (três) anos, registrada em Currículo Lattes;  ter disponibilidade para 

deslocar-se para os municípios constantes no Anexo V, caso haja necessidade de 

serviço; ter disponibilidade de participação em pelo menos três avaliações anuais. 

04 CIÊNCIAS SOCIAIS 

Curso completo de Licenciatura Plena em Ciências Sociais, ser docente vinculado  à 

instituição superior, atuante neste Estado, independentemente do Sistema de Ensino a 

que pertence; comprovar exercício da docência, em nível superior, de pelo menos 03 

(três) anos, em instituição e cursos em situação regular, comprovar produção científica 

nos últimos 03 (três) anos, registrada em Currículo Lattes;  ter disponibilidade para 

deslocar-se para os municípios constantes no Anexo V, caso haja necessidade de 

serviço; ter disponibilidade de participação em pelo menos três avaliações anuais. 

05 
CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 

Curso completo de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, ser docente 

vinculado  à instituição superior, atuante neste Estado, independentemente do Sistema 

de Ensino a que pertence; comprovar exercício da docência, em nível superior, de pelo 

menos 03 (três) anos, em instituição e cursos em situação regular, comprovar produção 

científica nos últimos 03 (três) anos, registrada em Currículo Lattes;  ter 

disponibilidade para deslocar-se para os municípios constantes no Anexo V, caso haja 

necessidade de serviço; ter disponibilidade de participação em pelo menos três 

avaliações anuais. 
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06 FÍSICA 

Curso completo de Licenciatura Plena em Física, ser docente vinculado à instituição 

superior, atuante neste Estado, independentemente do Sistema de Ensino a que 

pertence; comprovar exercício da docência, em nível superior, de pelo menos 03 (três) 

anos, em instituição e cursos em situação regular, comprovar produção científica nos 

últimos 03 (três) anos, registrada em Currículo Lattes;  ter disponibilidade para 

deslocar-se para os municípios constantes no Anexo V, caso haja necessidade de 

serviço; ter disponibilidade de participação em pelo menos três avaliações anuais. 

07 FILOSOFIA 

  Curso completo de Licenciatura Plena em Física, ser docente vinculado à instituição 

superior, atuante neste Estado, independentemente do Sistema de Ensino a que 

pertence; comprovar exercício da docência, em nível superior, de pelo menos 03 (três) 

anos, em instituição e cursos em situação regular, comprovar produção científica nos 

últimos 03 (três) anos, registrada em Currículo Lattes;  ter disponibilidade para 

deslocar-se para os municípios constantes no Anexo V, caso haja necessidade de 

serviço; ter disponibilidade de participação em pelo menos três avaliações anuais. 

08 GEOGRAFIA 

Curso completo de Licenciatura Plena em Geografia, ser docente vinculado à 

instituição superior, atuante neste Estado, independentemente do Sistema de Ensino a 

que pertence; comprovar exercício da docência, em nível superior, de pelo menos 03 

(três) anos, em instituição e cursos em situação regular, comprovar produção científica 

nos últimos 03 (três) anos, registrada em Currículo Lattes;  ter disponibilidade para 

deslocar-se para os municípios constantes no Anexo V, caso haja necessidade de 

serviço; ter disponibilidade de participação em pelo menos três avaliações anuais. 

09 HISTÓRIA 

Curso completo de Licenciatura Plena em História, ser docente vinculado à 

instituição superior, atuante neste Estado, independentemente do Sistema de Ensino a 

que pertence; comprovar exercício da docência, em nível superior, de pelo menos 03 

(três) anos, em instituição e cursos em situação regular, comprovar produção científica 

nos últimos 03 (três) anos, registrada em Currículo Lattes;  ter disponibilidade para 

deslocar-se para os municípios constantes no Anexo V, caso haja necessidade de 

serviço; ter disponibilidade de participação em pelo menos três avaliações anuais. 

10 

LETRAS, LÍNGUA 

PORTUGUESA, 

LÍNGUA INGLESA E 

LITERATURAS 

Curso completo de Licenciatura Plena em Letras Língua Portuguesa, língua 

Inglesa e Literaturas, ser docente vinculado à instituição superior, atuante neste 

Estado, independentemente do Sistema de Ensino a que pertence; comprovar exercício 

da docência, em nível superior, de pelo menos 03 (três) anos, em instituição e cursos 

em situação regular, comprovar produção científica nos últimos 03 (três) anos, 

registrada em Currículo Lattes; ter disponibilidade para deslocar-se para os municípios 

constantes no Anexo V, caso haja necessidade de serviço; ter disponibilidade de 

participação em pelo menos três avaliações anuais. 

11 

LETRAS LÍNGUA 

PORTUGUESA E 

LITERATURAS DE 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 

Curso completo de Licenciatura Plena em Letras Língua Portuguesa, língua 

Inglesa e Literaturas, ser docente vinculado à instituição superior, atuante neste 

Estado, independentemente do Sistema de Ensino a que pertence; comprovar exercício 

da docência, em nível superior, de pelo menos 03 (três) anos, em instituição e cursos 

em situação regular, comprovar produção científica nos últimos 03 (três) anos, 

registrada em Currículo Lattes;  ter disponibilidade para deslocar-se para os municípios 

constantes no Anexo V, caso haja necessidade de serviço; ter disponibilidade de 

participação em pelo menos três avaliações anuais. 

12 LETRAS INGLÊS 

Curso completo de Licenciatura Plena em Letras Inglês, ser docente vinculado  à 

instituição superior, atuante neste Estado, independentemente do Sistema de Ensino a 

que pertence; comprovar exercício da docência, em nível superior, de pelo menos 03 

(três) anos, em instituição e cursos em situação regular, comprovar produção científica 

nos últimos 03 (três) anos, registrada em Currículo Lattes;  ter disponibilidade para 

deslocar-se para os municípios constantes no Anexo V, caso haja necessidade de 

serviço; ter disponibilidade de participação em pelo menos três avaliações anuais. 
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13 
LETRAS LÍNGUA 

PORTUGUESA E 

LITERATURAS 

Curso completo de Licenciatura Plena em Letras, Língua Portuguesa e 

Literaturas, ser docente vinculado à instituição superior, atuante neste Estado, 

independentemente do Sistema de Ensino a que pertence; comprovar exercício da 

docência, em nível superior, de pelo menos 03 (três) anos, em instituição e cursos em 

situação regular, comprovar produção científica nos últimos 03 (três) anos, registrada 

em Currículo Lattes; ter disponibilidade para deslocar-se para os municípios constantes 

no Anexo V, caso haja necessidade de serviço; ter disponibilidade de participação em 

pelo menos três avaliações anuais.. 

14 
LITERATURA 

INTERCULTURAL 

INDÍGENA 

Curso completo de Licenciatura Plena em Literatura Intercultural Indígena, ser 

docente vinculado   à instituição superior, atuante neste Estado, independentemente do 

Sistema de Ensino a que pertence; comprovar exercício da docência, em nível superior, 

de pelo menos 03 (três) anos, em instituição e cursos em situação regular, comprovar 

produção científica nos últimos 03 (três) anos, registrada em Currículo Lattes;  ter 

disponibilidade para deslocar-se para os municípios constantes no Anexo V, caso haja 

necessidade de serviço; ter disponibilidade de participação em pelo menos três 

avaliações anuais. 

15 

LETRAS 

LICENCIATURA EM 

LÍNGUA 

PORTUGUESA, 

LÍNGUA 

ESPANHOLA E 

LITERATURAS 

Curso completo de Licenciatura Plena em Letras, Licenciatura em Língua 

Portuguesa, Língua Espanhola e Literaturas, ser docente vinculado à instituição 

superior, atuante neste Estado, independentemente do Sistema de Ensino a que 

pertence; comprovar exercício da docência, em nível superior, de pelo menos 03 (três) 

anos, em instituição e cursos em situação regular, comprovar produção científica nos 

últimos 03 (três) anos, registrada em Currículo Lattes;  ter disponibilidade para 

deslocar-se para os municípios constantes no Anexo V, caso haja necessidade de 

serviço; ter disponibilidade de participação em pelo menos três avaliações anuais. 

16 PEDAGOGIA 

Curso completo de Licenciatura Plena em Pedagogia, ser docente vinculado   à 

instituição superior, atuante neste Estado, independentemente do Sistema de Ensino a 

que pertence; comprovar exercício da docência, em nível superior, de pelo menos 03 

(três) anos, em instituição e cursos em situação regular, comprovar produção científica 

nos últimos 03 (três) anos, registrada em Currículo Lattes;  ter disponibilidade para 

deslocar-se para os municípios constantes no Anexo V, caso haja necessidade de 

serviço; ter disponibilidade de participação em pelo menos três avaliações anuais. 

17 QUÍMICA 

Curso completo de Licenciatura Plena em Química, ser docente vinculado à 

instituição superior, atuante neste Estado, independentemente do Sistema de Ensino a 

que pertence; comprovar exercício da docência, em nível superior, de pelo menos 03 

(três) anos, em instituição e cursos em situação regular, comprovar produção científica 

nos últimos 03 (três) anos, registrada em Currículo Lattes;  ter disponibilidade para 

deslocar-se para os municípios constantes no Anexo V, caso haja necessidade de 

serviço; ter disponibilidade de participação em pelo menos três avaliações anuais. 

18 MATEMÁTICA 

Curso completo de Licenciatura Plena em Matemática, ser docente vinculado à 

instituição superior, atuante neste Estado, independentemente do Sistema de Ensino a 

que pertence; comprovar exercício da docência, em nível superior, de pelo menos 03 

(três) anos, em instituição e cursos em situação regular, comprovar produção científica 

nos últimos 03 (três) anos, registrada em Currículo Lattes;  ter disponibilidade para 

deslocar-se para os municípios constantes no Anexo V,  caso haja necessidade de 

serviço; ter disponibilidade de participação em pelo menos três avaliações anuais. 

19 MÚSICA 

Curso completo de Licenciatura Plena em Música, ser docente vinculado à 

instituição superior, atuante neste Estado, independentemente do Sistema de Ensino a 

que pertence; comprovar exercício da docência, em nível superior, de pelo menos 03 

(três) anos, em instituição e cursos em situação regular, comprovar produção científica 

nos últimos 03 (três) anos, registrada em Currículo Lattes;  ter disponibilidade para 

deslocar-se para os municípios constantes no Anexo V, caso haja necessidade de 

serviço; ter disponibilidade de participação em pelo menos três avaliações anuais. 
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Nº 
CURSOS/ 

TECNÓLOGOS 
REQUISITOS BÁSICOS 

01 

CURSO SUPERIOR 

DE TECNOLOGIA EM 

GESTÃO 

COMERCIAL 

Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial, ser docente vinculado   à 

instituição superior, atuante neste Estado, independentemente do Sistema de Ensino a 

que pertence; comprovar exercício da docência, em nível superior, de pelo menos 03 

(três) anos, em instituição e cursos em situação regular, comprovar produção científica 

nos últimos 03 (três) anos, registrada em Currículo Lattes;  ter disponibilidade para 

deslocar-se para os municípios constantes no Anexo V, caso haja necessidade de 

serviço; ter disponibilidade de participação em pelo menos três avaliações anuais. 

02 

CURSO SUPERIOR 

DE TECNOLOGIA EM 

GESTÃO 

AMBIENTAL 

Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental, ser vinculado à instituição 

superior, atuante neste Estado, independentemente do Sistema de Ensino a que 

pertence; comprovar exercício da docência, em nível superior, de pelo menos 03 (três) 

anos, em instituição e cursos em situação regular, comprovar produção científica nos 

últimos 03 (três) anos, registrada em Currículo Lattes; ter disponibilidade para 

deslocar-se para os municípios constantes no Anexo V, caso haja necessidade de 

serviço; ter disponibilidade de participação em pelo menos três avaliações anuais. 

03 

CURSO SUPERIOR 

DE TECNOLOGIA EM 

GESTÃO DE 

ALIMENTOS 

Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Alimentos, ser vinculado  à instituição 

superior, atuante neste Estado, independentemente do Sistema de Ensino a que 

pertence; comprovar exercício da docência, em nível superior, de pelo menos 03 (três) 

anos, em instituição e cursos em situação regular, comprovar produção científica nos 

últimos 03 (três) anos, registrada em Currículo Lattes; ter disponibilidade para 

deslocar-se para os municípios constantes no Anexo V, caso haja necessidade de 

serviço; ter disponibilidade de participação em pelo menos três avaliações anuais. 

04 

CURSO SUPERIOR 

DE TECNOLOGIA EM 

GESTÃO DE 

FRUTICULTURA 

Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Fruticultura, ser docente vinculado  à 

instituição superior, atuante neste Estado, independentemente do Sistema de Ensino a 

que pertence; comprovar exercício da docência, em nível superior, de pelo menos 03 

(três) anos, em instituição e cursos em situação regular, comprovar produção científica 

nos últimos 03 (três) anos, registrada em Currículo Lattes; ter disponibilidade para 

deslocar-se para os municípios constantes no Anexo V, caso haja necessidade de 

serviço; ter disponibilidade de participação em pelo menos três avaliações anuais. 

05 

CURSO SUPERIOR 

DE TECNOLOGIA EM 

GESTÃO DE 

AGRONEGÓCIOS 

Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Agronegócios, ser docente vinculado   à 

instituição superior, atuante neste Estado, independentemente do Sistema de Ensino a 

que pertence; comprovar exercício da docência, em nível superior, de pelo menos 03 

(três) anos, em instituição e cursos em situação regular, comprovar produção científica 

nos últimos 03 (três) anos, registrada em Currículo Lattes; ter disponibilidade para 

deslocar-se para os municípios constantes no Anexo V, caso haja necessidade de 

serviço; ter disponibilidade de participação em pelo menos três avaliações anuais. 

06 

CURSO SUPERIOR 

DE TECNOLOGIA EM 

SEGURANÇA DO 

TRABALHO 

Curso Superior de Tecnologia de Segurança do Trabalho, ser docente vinculado  à 

instituição superior, atuante neste Estado, independentemente do Sistema de Ensino a 

que pertence; comprovar exercício da docência, em nível superior, de pelo menos 03 

(três) anos, em instituição e cursos em situação regular, comprovar produção científica 

nos últimos 03 (três) anos, registrada em Currículo Lattes; ter disponibilidade para 

deslocar-se para os municípios constantes no Anexo V, caso haja necessidade de 

serviço; ter disponibilidade de participação em pelo menos três avaliações anuais. 

07 

CURSO SUPERIOR 

DE TECNOLOGIA EM 

DESING DE 

INTERIORES 

Curso Superior de Tecnologia em Designer de Interiores, ser docente vinculado à 

instituição superior, atuante neste Estado, independentemente do Sistema de Ensino a 

que pertence; comprovar exercício da docência, em nível superior, de pelo menos 03 

(três) anos, em instituição e cursos em situação regular, comprovar produção científica 

nos últimos 03 (três) anos, registrada em Currículo Lattes; ter disponibilidade para 

deslocar-se para os municípios constantes no Anexo V, caso haja necessidade de 

serviço; ter disponibilidade de participação em pelo menos três avaliações anuais. 
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08 

CURSO SUPERIOR 

DE TECNOLOGIA EM 

REDE DE 

COMPUTADORES 

Curso Superior de Tecnologia em Rede de Computadores, ser docente vinculado à 

instituição superior, atuante neste Estado, independentemente do Sistema de Ensino a 

que pertence; comprovar exercício da docência, em nível superior, de pelo menos 03 

(três) anos, em instituição e cursos em situação regular, comprovar produção científica 

nos últimos 03 (três) anos, registrada em Currículo Lattes; ter disponibilidade para 

deslocar-se para os municípios constantes no Anexo V, caso haja necessidade de 

serviço; ter disponibilidade de participação em pelo menos três avaliações anuais. 

09 

CURSO SUPERIOR 

DE TECNOLOGIA EM 

GESTÃO DE 

QUALIDADE 

Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Qualidade, ser docente vinculado   à 

instituição superior, atuante neste Estado, independentemente do Sistema de Ensino a 

que pertence; comprovar exercício da docência, em nível superior, de pelo menos 03 

(três) anos, em instituição e cursos em situação regular, comprovar produção científica 

nos últimos 03 (três) anos, registrada em Currículo Lattes; ter disponibilidade para 

deslocar-se para os municípios constantes no Anexo V, caso haja necessidade de 

serviço; ter disponibilidade de participação em pelo menos três avaliações anuais. 

 
NOTA 1:  É CONDIÇÃO OBRIGATÓRIA PREENCHER OS REQUISITOS BÁSICOS PARA O DOCENTE INTEGRAR AO 

BANCO DE AVALIADORES  DE CURSOS SUPERIORES DE INSTITUIÇÕES JURISCIDIONADAS AO CEE/MA PARA QUE 

SEJA AVALIADO NOS CRITERIOS DE AVALIAÇÃO CURRICULAR DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. 
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ANEXO IV DO EDITAL Nº 01/2022 - CEE-MA 

 

PONTUAÇÃO DOS CRITERIOS DE AVALIAÇÃO CURRICULAR DE TÍTULOS E 

EXPERIENCIA PROFISSIONAL 

 

ITENS 
COMPROVANTES DE TÍTULO CURRICULAR E EXPERIENCIA 

PROFISSIONAL 
PONTUAÇÃO 

01 
Diplomas de graduação correspondentes ao curso que pretende ser avaliador, 

conforme o Anexo III do Edital. 

50 

02 

Declaração de experiência docente em cursos presenciais, de pelo menos, um ano 

nessa modalidade de educação e/ou Declaração de experiência em gestão acadêmica, 

de pelo menos três anos, na área específica do curso a ser avaliado. A Declaração 

para ser aceita deve conter claramente a informação sobre: docência, direção, 

coordenação, etc, e a modalidade presencial; e/ou 

 

Declaração de experiência docente em cursos em EaD, de pelo menos, um ano nessa 

modalidade de educação e/ou Declaração de experiência em gestão acadêmica, de 

pelo menos três anos, na área específica do curso a ser avaliado. A Declaração para 

ser aceita deve conter claramente a informação sobre: docência, direção, 

coordenação, etc, e a modalidade EaD; e/ou 

 

Declaração de experiência docente em cursos superiores de tecnologia, de pelo 

menos, três anos na área específica do curso a ser avaliado e/ou Declaração de 

experiência em gestão acadêmica, de pelo menos três anos, na área específica do 

curso a ser avaliado. A Declaração para ser aceita deve conter claramente a 

informação sobre: docência, direção, coordenação, etc, na área tecnológica. 

 

03 

 

Comprovante de vínculo docente atual (Termo de Posse com o último contracheque 

ou Contrato com o último contracheque, Carteira de Trabalho com o último 

contracheque) para ser aceito, deve conter claramente a informação de atuação em 

cargo docente em Instituição de Ensino Superior com funcionamento no estado do 

Maranhão. 

04 

Comprovação de produção científica nos últimos 03 (três) anos, registrada em 

Currículo Lattes 

05 
Currículo Lattes 

TOTAL DE PONTUAÇÃO 50 

NOTA 2:  PARA O CANDIDATO PONTUAR NOS CRITERIOS DE AVALIAÇÃO CURRICULAR DE TÍTULOS E 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL É NECESSÁRIO PREENCHER OS REQUISITOS BÁSICOS DO ANEXO III  DESTE EDITAL  

NOTA 3:  . É NECESSARIO APRESENTAR OS 05 (CINCO) COMPROVANTES DO ANEXO IV PARA QUE O CANDIDTO 

ALCANCE 50 (CINQUENTA) PONTOS, PONTUAÇÃO MÍNIMA PARA CLASSIFICAÇÃO. 
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ANEXO V DO EDITAL Nº 01/2022 - CEE-MA 

 

RELAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA ATUAÇÃO 

 

Nº ORDEM MUNICÍPIOS 

1 AÇAILÂNDIA 

2 IMPERATRIZ 

3 BACABAL 

4 BALSAS 

5 BARRA DO CORDA 

6 CAXIAS 

7 CODÓ 

8 COELHO NETO 

9 COLINAS 

10 COROATÁ 

11 ESTREITO 

12 GRAJAÚ 

13 ITAPECURU MIRIM 

14 LAGO DA PEDRA 

15 PEDREIRAS 

16 PINHEIRO 

17 PRESIDENTE DUTRA 

18 SANTA INÊS 

19 SÃO BENTO 

20 SÃO JOÃO DOS PATOS 

21 SÃO LUÍS 

22 TIMON 

23 ZÉ DOCA 
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ANEXO VI DO EDITAL Nº 01/2022- CEE-MA 

 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS TERMOS DO EDITAL 

 

Eu, (nome completo da pessoa), (nacionalidade), (estado civil), portador (a) do  RG 

n.º ________________________, inscrito (a) no CPF sob o n.º______________________, residente na 

Rua __________________________________________________________n.º ____, (cidade) - 

(estado), DECLARO ter ciência dos termos do presente Edital. 

 

Local e data: _____________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________ 

Telefone para contato: (___) _________________________________ 
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ANEXO VII DO EDITAL 01/2022- SEDUC-MA 

 

 

TERMO DE CONDUTA ÉTICA 

 

 

Como docente selecionado e capacitado para integrar o Banco de Avaliadores do CEE/MA, 

firmo este Termo de Conduta Ética, comprometo-me a seguir os princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, eficiência e economicidade, segurança jurídica e interesse público e, em 

especial: 

 

1. manter sigilo sobre as informações obtidas em função da avaliação externa; 

 

2. não promover ou indicar atividade de consultoria, assessoria ou organização de eventos relacionados 

à atividade educacional; 

 

3. atuar com urbanidade, probidade, idoneidade, comprometimento, seriedade e responsabilidade; 

 

4. respeitar a diversidade e as especificidades das instituições de educação superior e cursos de 

graduação avaliados; 

 

5. não aceitar quaisquer benefícios ofertados pelas Instituições de Educação Superior em função da 

atividade no processo de avaliação externa; 

 

6. comunicar o CEE/MA sobre eventual impedimento ou conflito de interesses em relação à avaliação 

externa, para a qual fui designado. 

 

Local e data: ________________________________ 

Assinatura:__________________________________ 

Telefone para contato: (___) ___________________ 
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ANEXO VIII DO EDITAL Nº 01/2022 - CEE-MA 

 

 

TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO 

 

 

Na condição de avaliador do CEE/MA, atesto ciência de que cabe a IES a responsabilidade de 

pagamento do Auxílio de Avaliação Educacional - AAE, segundo os termos deste Edital, e 

comprometo-me a: 

1. comparecer à instituição na data e horário determinados e cumprir, com pontualidade, o cronograma 

de avaliação; 

2. apresentar relatórios claros, objetivos e suficientemente densos, informando, pontualmente, as 

evidências constatadas para cada indicador do instrumento; 

3. garantir que o ambiente onde estarei para a realização da avaliação mantenha o sigilo das informações 

que serão compartilhadas 

4. manter observância sobre todas as orientações do CEE/MA para a condução da avaliação e redação 

do relatório. 

5. não manter sob minha guarda, pós visita, quaisquer documentos adicionais que sejam 

disponibilizados pela IES, em razão da avaliação externa; 

6. reportar ao CEE/MA quaisquer situações que dificultem ou impeçam o cumprimento do cronograma 

de avaliação; 

7. participar, sempre que convocado, de atividades de capacitação e formação continuada, no âmbito do 

CEE/MA; 

8. não conceder entrevistas ou quaisquer formas de exposição na mídia, além de não me manifestar em 

redes sociais sobre as avaliações de cuja comissão faça parte; 

9. não antecipar o resultado de qualquer análise e, tampouco, o relatório final da avaliação à instituição; 

10. evitar comparações com experiências existentes em outras instituições de educação superior; 

11. não usar a ocasião da avaliação externa para realizar ou acordar palestras, cursos, promoção de 

livros ou outras atividades de caráter pessoal; 

12. utilizar as informações coletadas, exclusivamente, para os objetivos da avaliação; 

13. manter atualizados meus dados cadastrais; 

14. comunicar a aposentadoria ou desligamento da Instituição de Ensino Superior; 

15. assegurar a disponibilidade completa para meu desempenho na avaliação externa, nos dias de sua 

realização, conforme cronograma acordado, estando ciente de que não é permitida a realização de 

atividades da minha instituição de origem simultaneamente às da avaliação. 

 

 

Local e data: _________________________________________ 

Assinatura:___________________________________________ 

Telefone para contato: (___) _____________________________ 
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ANEXO IX DO EDITAL Nº 01/2022 - CEE-MA 

 

MODELO DE RECURSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO 

                                              FUNDAMENTOS DO RECURSO 
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ANEXO X DO EDITAL Nº 01/2022 – CEE-MA 

 

CRONOGRAMA 

ETAPAS PERÍODO 

 

Período das Inscrições 

 

24/01 a 24/02/2022 

 

 

Análise dos Currículos 

 

03/03 a 08/04/2022 

 

 

Resultado Preliminar 

 

15/04/2022 

 

 

Interposição de Recursos 

 

18/04 a 22/04/2022 

 

 

Análise dos Recursos 

 

25/04 a 06/05/2022 

 

 

Resultado dos Recursos 

 

13/05/2022 

 

 

Resultado Final 

 

25/05/2022 

 

 

 

 


