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EDITAL N° 07/2018 – SME 

 

SELEÇÃO PARA O PALÁCIO DE CIÊNCIAS E LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

PARA O SEMESTRE 2018.2 

 

O MUNICÍPIO DE SOBRAL, por meio da Secretaria da Educação (SME) de 

Sobral, situada na Rua Viriato de Medeiros, 1250, Centro – Sobral - CE, TORNA 

PÚBLICA, para o conhecimento dos interessados, a abertura das inscrições para seleção 

de alunos para os cursos de Inglês e Libras do Palácio de Ciências e Línguas Estrangeiras 

- período 2018.2. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. Os cursos de que trata este edital serão ministrados às sextas e sábados para 

proporcionar ao público interessado uma disponibilidade maior de horários dos cursos 

oferecidos pelo Palácio. 

 
1.2. Somente poderão inscrever-se nas vagas ofertadas neste edital, servidores e professores 

da Rede Pública de Ensino. 

 

2. DAS VAGAS 

2.1. Serão oferecidas o total de 100 vagas para novatos nos cursos, conforme distribuição 

descrita abaixo: 

 

INGLÊS 

DIA TURMA HORÁRIOS VAGAS 

Sexta-feira Inglês S1 Iniciantes 17h30 às 19h30 25 

Sexta-feira Inglês S2 19h30 às 21h30 25 

LIBRAS 

DIA TURMA HORÁRIOS VAGAS 

Sexta Noite Libras nível 1 17h30 às 19h30 25 

Sexta Noite Libras nível 3 19h30 às 21h30 25 
 

3. INSCRIÇÕES NOVATOS E RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA VETERANOS 

 
3.1. As inscrições dos alunos novatos serão realizadas, exclusivamente, pela Internet, nos 

endereços eletrônicos: Inglês http://selecao.sobral.ce.gov.br/index/maisInformacoes/id:246 e 

Libras http://selecao.sobral.ce.gov.br/index/maisInformacoes/id:250  , onde constarão todas 

as informações para a efetivação da matrícula, entre 8h do dia 09 de julho de 2018 a 23h59 

do dia 13 de junho de 2018. 

 

3.2. As inscrições dos alunos veteranos serão realizadas exclusivamente, pela Internet, no 

endereço eletrônico http://selecao.sobral.ce.gov.br/index/maisInformacoes/id:251 , onde 

constarão todas as informações para a efetivação da matrícula, entre 8h do dia 02 de julho de 

2018 a 23h59 do dia 06 de julho de 2018. 

 

3.3. Somente será aceito o pedido de inscrição feito mediante o preenchimento do formulário 

de inscrição eletrônico que estará, durante o período de inscrição desta seleção, disponível 

no endereço eletrônico http://selecao.sobral.ce.gov.br/index/index/secretaria:3/ 

http://selecao.sobral.ce.gov.br/index/maisInformacoes/id:246
http://selecao.sobral.ce.gov.br/index/maisInformacoes/id:250
http://seducsobral.blogspot.com.br/
http://selecao.sobral.ce.gov.br/index/maisInformacoes/id:251
http://selecao.sobral.ce.gov.br/index/index/secretaria:3/
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3.4. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste edital, das quais não poderá alegar desconhecimento. 

 
 

4. DA DOCUMENTAÇÃO 

4.1 Os alunos novatos do Palácio deverão anexar no formulário de inscrição os documentos: 

RG, CPF, comprovante de Residência e declaração de que é servidor do município (conforme 

modelo apresentado no ANEXO I). 

4.2 A matrícula será efetivada com a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será 

doado às instituições de caridade. A doação deverá ser entregue na secretaria do Palácio de 

Ciências e Línguas Estrangeiras no primeiro dia de aula. 

5. VALOR DO INVESTIMENTO 

 

5.1. O curso será totalmente gratuito para seus participantes. Caberá ao candidato somente 

prover as despesas com deslocamento nas datas determinadas para a realização dos 

encontros presenciais. 

 

6. RESULTADO DA SELEÇÃO 

 

6.1. A lista com o nome dos candidatos será divulgada nas páginas institucionais da Secretaria 

da Educação de Sobral: http://seducsobral.blogspot.com e http://educacao.sobral.ce.gov.br/, 

no dia 31 de julho de 2018 para alunos novatos. 

 
 

7. DO CRONOGRAMA GERAL 

 

ITEM AÇÃO DATA 

1 Inscrição Veteranos 02/07/2018 a 06/07/2018 

2 Inscrição Novatos 09/07/2018 a 13/07/2018 

3 Divulgação Matrículas Novatos 31/07/2018 

4 Aula Inaugural 10/08/2018 (sexta-feira) 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. O cursista deverá se fazer presente na aula inaugural, de acordo com a data no 

cronograma, para efetivação da matrícula no curso escolhido. Em caso da falta do candidato 

na aula inaugural, no dia e horário estabelecidos, sua vaga será preenchida por candidato 

integrante do cadastro de reserva. 

 

8.2. A chamada dos candidatos do cadastro de reserva para o preenchimento de vagas 

remanescentes da matrícula, será efetuada no Palácio de Ciências e Línguas Estrangeiras, 

no dia 11 de agosto de 2018, às 08:00. 

 
8.3. A troca de turma só será possível através de permuta com outro candidato ou análise de 

viabilidade na secretaria do Palácio e só poderá acontecer no período de reajuste de 

matrícula, no dia 20 de agosto de 2018. 

 

http://seducsobral.blogspot.com/
http://educacao.sobral.ce.gov.br/
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8.4. Os servidores podem solicitar o teste de nível na secretaria do Palácio, no dia 18 de agosto 

de 2018. 

 

8.5. O teste de nível para o curso pretendido no Centro de Línguas Estrangeiras será realizado 

no dia 25 de agosto de 2018, no horário das 8 hrs às 10h e das 14h às 16h. Esse teste será 

destinado aos servidores que já frequentaram cursos de Inglês e não estão cursando no 

momento ou já falam os respectivos idiomas, mas não sabem seu nível adequado para iniciar 

o curso. 

 

8.6. Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Direção do Palácio de Ciências 

e Línguas Estrangeiras. 

 

8.7. Outras informações podem ser obtidas ainda por meio dos seguintes endereços 

eletrônicos oficiais: 

 

http://seducsobral.blogspot.com/ 

http://educacao.sobral.ce.gov.br/   

www.fb.com/seducsobral  

www.flickr.com/photos/seducsobral/albums 

www.instagram.com/seducsobral 

www.twitter.com/seducsobral 

www.youtube.com/seducsobral 
 

 

Sobral, 27 de junho de 2018 

 

 
 

FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS 

Secretário Municipal da Educação 

http://seducsobral.blogspot.com/
http://educacao.sobral.ce.gov.br/
http://www.fb.com/seducsobral
http://www.flickr.com/photos/seducsobral/albums
http://www.instagram.com/seducsobral
http://www.twitter.com/seducsobral
http://www.youtube.com/seducsobral
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ANEXO I 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 
Declaro, para fins de comprovação junto à secretaria do Palácio de Ciências e Línguas 
Estrangeiras, que o(a) senhor(a) 

 
 

é servidor da Rede Pública Municipal de Sobral ou Estadual de Ensino lotado no(a) 
    . 

Sobral,  de   de 2018. 

 

 

 

 
Assinatura e carimbo do(a) Gestor(a) ou Coordenador(a) 

 

 

 


