CRONOGRAMA ACT – CHAMADA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
CRE - SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC
Para a chamada de professores –ACT- para o CEJA no Segundo Semestre/2020,
seguiremos a lista de classificação do Edital nº 1.997/2018/SED e em seguida, havendo
vagas não preenchidas, faremos a chamada publica seguindo o Edital /835 de
08/04/2020.
Cronograma:
1º-Mediante as vagas liberadas, os candidatos poderão encaminhar a documentação por
e-mail (actsaolourenco@sed.sc.gov.br);
2º-A hora e data limite para envio dos documentos será até às 23 horas e 59
minutos do dia 05/08/2020 (quarta feira), horário de Brasília.
3º-Dia 06/08/2020 – a CRE iniciará a escolha online conforme documentação enviada
pelos candidatos via e-mail.
Para o candidato inscrito no processo seletivo, seguiremos a lista de classificação.
Desta forma o mesmo deverá informar no e-mail:
-Nome completo;
-Habilitação;
-CPF;
-Telefone;
-Código(s) da(s) Vaga(s) de interesse, por ordem de preferência do candidato.
Exemplo para registrar no corpo do e-mail:
Nome: Jose Vilang;
Habilitação: Matemática, sou candidato inscrito na área de Educação de Jovens e
Adultos;
CPF:999.999.999-99
Telefone: 51- 2 2222 2222
Código da vaga: 50400 matemática (1ª opção) ; Vaga 50500 matemática (2ª opção).
Para o candidato que for concorrer à vaga por chamada pública (candidato não
inscrito) deverá encaminhar para o e-mail: actsaolourenco@sed.sc.gov.br
- Diploma de Graduação ou comprovante que está cursando 5ª fase ou superior a 5ª fase;

-Diploma de Doutorado (para desempate);
-Diploma de Mestrado (para desempate);
-Diploma de Especialização (para desempate);
-Tempo de serviço Específico da disciplina pleiteada (para desempate);
-Tempo de Serviço Geral do Estado de Santa Catarina (para desempate).
OBS: Informar no corpo do e-mail, os seguintes dados:
-Nome completo do Candidato;
-Habilitação do candidato;
-CPF;
-Telefone;
-Código(s) da(s) Vaga(s) de interesse, por ordem de preferência do candidato.
Exemplo para registrar no corpo do e-mail:
Nome: Jose Vilang;
Habilitação: Matemática- estou concorrendo às vagas pela chamada pública.
CPF:999.999.999-99
Telefone: 51- 2 2222 2222
Código da vaga: 50 400 matemática (1ª opção) ; Vaga 50 500 matemática (2ª opção).
OBS: Encaminhar os anexos que são obrigatórios.
Se o servidor escolher aulas no período noturno, deverá fazer suas horas atividades no
período também noturno; se aulas forem período vespertino, as horas atividades devem
também ser no período vespertino.
Cada candidato deverá concorrer a vagas que tenha disponibilidade de horários no
turno escolhido.

