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Ofício Circular n.º  127/2022 – GESTOREMREDE/SEDUC                                                    Recife, 11 de julho de 2022. 
 
  
Senhores 
GESTORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ANOS FINAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE 
 
 
Comunicamos que, a partir de 30 de julho, será realizada a quinta 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, além de melhorar os índices de proficiência aferidos em avaliações externas. 
Dentre as ações do Ondatec, constam aulas que serão realizadas aos sábados. O Projeto terá aulas ministradas 
por professores/as dos componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática. Sendo 02 sábados do 
mês para cada componente. 

Os/As professores/professoras interessados/as em atuar no projeto devem realizar inscrições através do link: 
https://forms.gle/k8keG7Apfb8cUpWX7 entre os dias 12/07/2022 e 14 de julho.               . 
Informamos que os critérios de inscrição são os seguintes: 
● Ser professor/a efetivo/a do Grupo Ocupacional Magistério da Prefeitura do Recife, estando ou não em 
regência, podendo estar lotado em função técnico-pedagógica; 
● Não ser professor/a da própria escola; e 
● Ser licenciado/a no componente curricular ao qual está concorrendo (Língua Portuguesa ou 
Matemática). 
 
Após o processo de análise da inscrição dos/das professores/professoras, será feita a divulgação dos 
classificados. Cuja formação inicial ocorrerá na Efer no dia 23 de julho. 

Em caso de empate, serão utilizados os seguintes critérios para desempate dos candidatos: 

● Ter participado em um maior número de edições anteriores do ONDATEC; 
● Atuar em Regência com os estudantes do nono ano; 
● Ter maior tempo de ensino na RMR. 

O resultado será divulgado por meio de um Gestor em Rede. 

Até o dia 14/07/2022, a escola que tem turma de 9º ano deverá indicar, por meio do link: 
https://forms.gle/5ZSQLH6wsizC9jhP9, um membro da equipe gestora para coordenação do Projeto 
ONDATEC na Unidade.                
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. 

Certos de contarmos com o empenho e a colaboração de todos, agradecemos antecipadamente. 

 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

JULIANA GUEDES MELO 
Secretária Executiva de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 
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