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Ofício Circular n.º 017/2020 – GESTOREMREDE/SEDUC      Recife, 27 de janeiro de 2020. 

 

Senhores 

GESTORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ANOS FINAIS DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE 
 

 

Segue em anexo a lista de Professores de Língua Portuguesa e de Matemática selecionados para 

atuarem na quarta edição do projeto OndaTec, cujo objetivo é aumentar o número de estudantes 

da Rede Municipal de Ensino do Recife aprovados nas seleções das Escolas Técnicas Estaduais de 

Pernambuco (ETE),  do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), do Colégio Dom Agostinho 

Ikas (CODAI), do SESI e do SENAI e melhorar os índices de proficiência aferidos em avaliações 

externas. 

 

Informamos que ainda há vagas para Professores de Matemática e vagas de cadastro de reserva 

para Professores de Língua Portuguesa. Os interessados em atuar no projeto devem realizar 

inscrições através do link: https://forms.gle/jujYcmCX5W9qFy9L6, no período de 27 a 31 de 

janeiro de 2020. 

A divulgação dos resultados ocorrerá no dia 03/02/2020. 

Informamos que os critérios de inscrição são os seguintes: 

● Ser professor efetivo Grupo Ocupacional Magistério da Prefeitura do Recife, estando ou 

não em regência, podendo estar lotado em função técnico-pedagógica; 

● Não ser CTD; 

● Ser licenciado no componente curricular ao qual está concorrendo. 

 
O(A) professor(a) selecionado(a) deverá exercer duas horas semanais de tutoria noturna na 

Plataforma UNIREC e ministrar aulas presenciais em dois sábados por mês, no período da manhã.  
 
Após o processo de análise da inscrição dos(as) professores(as) será feita a divulgação dos 

classificados. 
 
Solicitamos que este Ofício Circular seja impresso e afixado em local de fácil acesso para sua 

ampla divulgação. Em caso de dúvidas, ligar para o telefone 3355-5987 da Gerência de Educação 

Integral e Anos Finais – GEIAF. 

 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 

 

Atenciosamente, 

  
ÁQUILA MELO  
Diretoria Executiva de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação  
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