ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DIRETORIA DE ENSINO

Ofício Circular DIGP/DIEN/SED nº 050/202
Florianópolis, 04 de março de 2020.

Considerando as inúmeras solicitações encaminhadas para estas Diretorias referentes
à dificuldade de preenchimento de vagas remanescentes do Processo Seletivo
ACT/2019 nas Unidades Escolares da Rede, por parte da Comissão ACT das
Coordenadorias Regionais de Educação, cumpre-nos orientar como as mesmas
deverão ser oferecidas aos Professores:
a) As vagas para o processo seletivo só poderão ser oferecidas para chamada após a
Coordenadoria Regional de Educação, juntamente com a Unidade Escolar, distribuir
todas as aulas para os professores efetivos, lotados ou em atribuição de exercício, para
que possam completar ou alterar a carga horária ou, ainda, como aulas
complementares.
b) As vagas vinculadas de professor readaptado, em Licença Prêmio, aguardando
aposentadoria e outros afastamentos legais, serão oferecidas caso não haja nenhum
professor efetivo que queira completar ou alterar sua carga horária.
c) O candidato que já escolheu vaga, com disponibilidade para aumentar a sua jornada
de trabalho, poderá ampliá-la dentro do limite previsto na Lei Nº 16.861/2015, com
aulas da disciplina da vaga escolhida (vaga original) ou com aulas de disciplinas de
áreas afins (caso fique comprovado o esgotamento da listagem de classificação do
Processo Seletivo ACT), sem a necessidade de realização de nova chamada, na sua
unidade escolar ou em qualquer outra unidade escolar de abrangência da
Coordenadoria Regional de Educação em que se inscreveu. O critério a ser utilizado
para ampliação da carga horária, caso haja mais de 1 (um) candidato pleiteando as
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aulas, é exclusivamente a classificação de candidatos do processo seletivo na
disciplina das aulas. Ou seja, para ampliação do número de aulas contratuais também
deverá ser respeitada a sequência da ordem de classificação de candidatos.
Nenhuma vaga deverá ser ocupada fora das datas e horários estabelecidos e
publicados pela Comissão Responsável pelo Processo Seletivo ACT da Coordenadoria
Regional de Educação.
d) Durante todos os procedimentos de Chamada de candidatos, a listagem de
classificação deverá ser reprocessada e repassada. Não havendo nenhum candidato
classificado presente, deverá ser iniciada a Chamada Pública. Ressaltamos que durante
a Chamada Pública deverão ser seguidos, obrigatoriamente, todos os critérios
presentes nos Editais do Processo Seletivo.
Considerando o bem do interesse público, para que os alunos da Rede Pública Estadual
de Ensino não fiquem sem aulas e para que seja cumprido o Art. 24 da Lei nº 9394/96,
nos casos em que a Comissão ACT da Coordenadoria Regional de Educação já realizou
todas as tentativas previstas nos Editais do Processo Seletivo para ocupação de vaga e
ainda assim a mesma não foi preenchida, por não haver Professor classificado ou
Professor com habilitação mínima exigida nos Editais, poderão ser chamados
Professores com habilitação diferente daquela prevista em Edital, respeitando as Áreas
de Conhecimento, conforme preceituado na Base Nacional Comum Curricular, na
Proposta Curricular de Santa Catarina e nas Diretrizes Curriculares do Novo Ensino
Médio:
 ÁREA DE LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS:
 Língua Portuguesa
 Artes
 Educação Física
 Língua Estrangeira
 MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
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 CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS:
 Química
 Física
 Biologia
 Ciências
 CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS:
 História
 Geografia
 Filosofia
 Sociologia

Tal chamada será feita mediante arquivamento, na Coordenadoria Regional de
Educação, dos documentos que comprovam a realização de todos os trâmites legais
para a ocupação da vaga em questão para auditoria que será realizada pela Secretaria
de Educação ou solicitações futuras do Ministério Público (cópia do comprovante de
esgotamento da listagem de classificação do Processo Seletivo e demais tentativas
junto às Unidades Escolares para preenchimento da vaga).
Havendo dois ou mais candidatos para a mesma vaga, os critérios de desempate
EXCLUSIVOS PARA ESTES CASOS serão:
1º Maior nível de escolaridade na disciplina da vaga.
2º Maior tempo de serviço na disciplina da vaga.
3º Maior nível de escolaridade (geral).
4º Maior tempo de serviço no Estado.
5º Maior idade.
Cabe destacar que é responsabilidade do(a) Coordenador(a) Regional, bem como da
Comissão ACT da Coordenadoria Regional de Educação, o cumprimento da legislação
vigente referente à realização das chamadas para o preenchimento de vagas do
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Processo Seletivo ACT/2019, conforme estabelece o item 4.3 do Edital nº
1.997/2018/SED:
“4.3 Será designada, por portaria da Secretaria de Estado da Educação, comissão
composta pelo Supervisor de Gestão de Pessoas, Supervisor de Gestão Escolar e três
técnicos da Gerencia de Educação – GERED/Coordenadoria Regional/Unidade de
Atendimento, para realizar o levantamento das vagas, bem como para realização da
chamada para preenchimento das mesmas, cabendo a presidência desta comissão ao
Supervisor de Gestão de Pessoas de cada GERED/Coordenadoria Regional/Unidade de
Atendimento.”
A legislação vigente que deverá ser seguida: Lei Estadual Nº 16.861/2015 (ACT),
Edital Nº 1997/2018/SED (Processo Seletivo ACT 2019/2020 – Educação Básica),
Edital Nº 1998/2018/SED (Processo Seletivo ACT 2019/2020 – Educação Profissional),
Edital nº 1.999/2018/SED e Edital nº 2836/2018/SED (Processo Seletivo ACT
2019/2020 – Educação Indígena), Edital nº 2412/2019 (Processo Seletivo ACT 2020 –
Segundo Professor e Programas/Projetos), Edital nº 244/2020 (Chamada Pública),
Parecer COJUR Nº 206/2012 (Candidatos PCDs – Pessoas com Deficiência), entre
outros.

Marcos Vieira
Diretor de Gestão de Pessoas
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Zaida Jerônimo Rabello Petry
Diretora de Gestão da Rede Estadual
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