Edital n.º 2117/2017 /SED/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais,
torna público, pelo presente Edital, as normas para Chamada Pública, em razão de
esgotada a listagem de professores classificados por disciplina, no Processo de Seleção
Simplificado para Professor Regente dos Cursos do PRONATEC/MEDIOTEC – Bolsa
Formação, Edital nº 1904, publicado no DIOESC em 03/07/2017 –, em obediência aos
Princípios Constitucionais da Impessoalidade, Publicidade e Eficiência Administrativa,
da seguinte forma:
1. A Comissão da Coordenadoria da Grande Florianópolis, da GERED de Lages, de
Joinville, de São Bento do Sul, de Timbó, de Xanxerê, de Chapecó, de Criciuma,
responsável pela operacionalização do Edital nº 1904/2017/SED, referentes ao Processo
de Seleção Simplificado para Professor Regente Seletivo, deverá proceder a Chamada
Pública das vagas remanescentes das Chamadas anteriores, após esgotarem-se todas as
possibilidades de oferta das aulas aos professores regentes já classificados.
2. Poderão ser oferecidas aulas/vagas remanescentes para candidatos classificados em
áreas afins, bem como a composição de vagas com disciplinas da mesma área do
conhecimento, desde que respeitado o máximo de três (03) disciplinas por curso/turma.
3. Fica recomendado que as COMISSÕES REGIONAIS indicadas pelas respectivas
Gerências Regionais encaminhem, por e-mail, para todas as UEs, para divulgação, um
quadro com todas as vagas (por disciplina) que ainda não foram ocupadas, por não
haver mais candidatos classificados.
4. Os candidatos deverão ter curso superior ou técnico compatível com as disciplinas
(demonstrado por diploma, certificado ou histórico escolar), não necessitando da
comprovação da exigência mínima descrita no Edital Simplificado de Professor nº
1904/2017/SED.
5. Os candidatos interessados nas vagas disponíveis deverão dirigir-se à sede da
Gerência de Educação/Coordenadoria da Grande Florianópolis (Anexo I), munidos de
documentos pessoais, comprovação de sua habilitação, comprovante de tempo de
atuação na disciplina da vaga pleiteada (Anexo II deste Edital) ou de experiência na área
(comprovado por meio de publicação em jornal, revista, carteira assinada, empresa
própria ou outros meios probatórios) e comprovante de tempo de serviço no Estado, se
for o caso (Anexo III deste Edital).
6. A inscrição será no período e horário definido pelas Regionais ou pela Coordenadoria
da Grande Florianópolis, de segunda a sexta-feira, nos endereços constantes do Anexo I.
7. A chamada de Professores Regentes Bolsistas deverá ser publicada no site
www.sed.sc.gov.br - menu MEDITEC, no site e no hall de entrada do prédio da
GERED, e por outro meio hábil, de acordo com os critérios abaixo:
7.1 – A GERED divulgará o quadro de vagas, por disciplina, com carga horária e
motivo da contratação, conforme a legislação vigente do Bolsa-Formação do
PRONATEC/MEDIOTEC.
7.2 – A GERED, no mesmo ato, expedirá Chamada Pública, convocando os professores
que tiverem interesse em assumir as vagas disponíveis, dentro de suas habilitações.
7.3 – Havendo dois ou mais candidatos para a mesma vaga, a classificação destes
candidatos obedecerá a ordem dos seguintes critérios:
a) Diploma de Licenciatura Plena na disciplina da vaga;
b) Docência na disciplina ou área a fim;

c) Maior tempo de atuação na disciplina da vaga (mediante apresentação do respectivo
comprovante, conforme item 5 deste Edital);
d) Maior idade.
8. A chamada pública será aberta de acordo com as necessidades das UE´s, a partir da
publicação do presente edital até agosto de 2019.
9. Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.

Eduardo Deschamps
Secretario de Estado da Educação

ANEXO I
LOCAIS DE INSCRIÇÃO
GERED

4ª Chapecó
Maria de Lurdes Seben
Rua Nereu Ramos, 31 E
Centro – CEP: 89801020
Fone: (49) 2049 7464/2049-7458
E-mail: gereduc04@sed.sc.gov.br

22ª Joinville
Lorena Passos Rosa W. Rothbarth
Rua do Príncipe, 330 – 11º andar, Edifício
Manchester, Centro
Fone/Fax: (47) 3481-2444 / 3481-2442
e-mail: gereduc23@sed.sc.gov.br

27ª Lages
Rua Rio Branco, 456 - São Cristóvão
CEP: 89509-180
Fone: (49) 3225-1244 / 3225-1930 / 3225-3307
e-mail: gereduc27@sed.sc.gov.br

Coordenadoria Grande Florianópolis
Elizete Geraldi
Rua das Camélias, nº 345
Kobrasol - São José – SC
CEP: 88102-480
Fone: (48) 3665 6602
e-mail: gereduc18@sed.sc.gov.br

ASSISTENTE REGIONAL ADMINISTRATIVO E
PEDAGÓGICO RESPONSÁVEL

Marlise Gottardi Vicenzi

Eliane da Silva da Costa

Rita Maria da Silva

Lídia Mendes da Fonseca

24ª São Bento do Sul/Mafra
Eliane Anete Hubl
Rua Wolfgang Ammon, 54, 2º andar
Centro – CEP: 89280-169
Fone: (47) 3647-0570
E-mail: gereduc25@sed.sc.gov.br

34ª Timbó
Claudete de Fátima Bauer
Rua Portugal, 99
Bairro Imigrantes Timbó – CEP: 89120-000
Fone: (47) 3399-3002
E-mail: gereduc35@sed.sc.gov.br

5ª Xanxerê
Elaine Maria Giachini Alberti
Rua Dr. José de Miranda Ramos, 321
Centro – CEP: 89820-000
Fone: (49)3382-2000 /3433-9522
e-mail: gereduc05@sed.sc.gov.br

20ª Criciúma
Jucilene Antonio Fernandes
Rua José Gaidizinski, 368
Bairro Pio Correa – CEP 88811-515
Fone: (48) 3403-1561
e-mail: gereduc21@sed.sc.gov.br

Paulo Roberto Stelzner

Jacqueline Maria Beber Possamai

Volmir Antonio Lange

Andreia Custódio Lino

ANEXO II
ATESTADO DE TEMPO DE SERVIÇO
(Disciplina Específica Para a Vaga Pleiteada)

Identificação
da
Unidade
Escolar
(papel
timbrado,
CNPJ,
endereço)
______________________________________________________________________Atestamos para fins de
contagem de tempo de serviço, conforme estabelece o Edital de Chamada Pública para BOLSISTAS NA FUNÇÃO
DE PROFESSOR REGENTE, que o Senhor(a)__________________________, nascido(a) em ____/____/____
portador(a) do documento de identidade nº_______________________ e CPF nº ____________________ exerceu
ou ainda exerce atividades no magistério nessa instituição, no cargo de PROFESSOR, conforme abaixo especificado:
PERÍODO
DE:
_______/_______/______
a
_______/_______/_______
na
disciplina
de
______________________________________ Código da Disciplina: ____________________
PERÍODO
DE:
_______/_______/______
a
_______/_______/_______
na
disciplina
de
__________________________
Código
da
Disciplina:
________________________TOTALIZANDO:
__________________ ANOS _____ MESES________DIAS.
Declaramos, sob as penas do artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que as informações constantes desta declaração
são a expressão da verdade. Observação: Informar o tempo de serviço total do candidato.
Local e Data: _______________________________________, ____/____/____.

Assinatura e carimbo do responsável pela instituição

ANEXO III
ATESTADO DE TEMPO DE SERVIÇO NO ESTADO

Identificação
da
Unidade
Escolar
(papel
timbrado,
CNPJ,
endereço)
_______________
______________________________________________________________________Atestamos para fins de
contagem de tempo de serviço, conforme estabelece o Edital de Chamada Pública para BOLSISTAS NA FUNÇÃO
DE PROFESSOR REGENTE, que o Senhor(a)__________________________, nascido(a) em ____/____/____
portador(a) do documento de identidade nº_______________________ e CPF nº ____________________ exerceu
ou ainda exerce atividades no magistério nessa instituição, no cargo de PROFESSOR, conforme abaixo especificado:
PERÍODO DE: _______/_______/______ a _______/_______/_______
PERÍODO DE: _______/_______/______ a _______/_______/_______
PERÍODO DE: _______/_______/______ a _______/_______/_______
PERÍODO DE: _______/_______/______ a _______/_______/_______
PERÍODO
DE:
_______/_______/______
a
_______/_______/_______
TOTALIZANDO:
______ANOS________MESES________DIAS.
Declaramos, sob as penas do artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que as informações constantes desta declaração
são a expressão da verdade. Observação: Informar o tempo de serviço total do candidato.
Local e Data: _______________________________________, ____/____/____.

Assinatura e carimbo do responsável pela instituição
ANEXO IV
TERMO DE COMPROMISSO
Ficha de Cadastramento / Termo de Compromisso do Bolsista (*) Campos Obrigatórios



Nome Completo *



Número do CPF*



Função no Programa - Bolsa *



Edital PSS *



Profissão/Graduação *



Sexo *



N° documento de identificação *

Matrícula* (se houver)
Professor Regente

M

F

 Data de Emissão do documento *
 Unidade Federativa Nascimento *



Data de Nascimento *



Tipo documento de identificação *

 Órgão Expedidor do documento *
BR

 Município Local Nascimento *

Solteiro (a)
Divorciado (a)

 Estado Civil *

UE

Casado (a)
Viúvo (a)

Separado (a)
União Estável

 Nome do cônjuge
 Nome do Pai
 Nome da Mãe *
Endereço para Contato

 Endereço Residencial *

 Número

 Complemento
 Bairro

Centro

 Estado *

SC

 Município *

 Código DDD *

48

 Telefone de contato *

 CEP *
 Telefone celular *

 E-mail de contato *
Informações Bancárias

 Banco*

Banco do Brasil

 Agência *
 Conta Corrente*
R$ 50,00 (cinquenta reais) para profissionais com Nível
Superior, por hora-aula (60 minutos)
R$ 45,00 (quarenta e cinco reais para profissionais não
habilitados)

 Valor

ANEXO V
TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE
TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE DO PROFESSOR BOLSISTA
Declaro, para os devidos fins, que tenho plena ciência das condições inerentes à prestação de serviços para os quais
estou sendo ora contratado, por esta Chamada Pública, para bolsista do PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO
AO ENSINO TÉCNICO E AO EMPREGO (PRONATEC), com ações do MEDIOTEC, condições estas com as
quais concordo, ficando certo que:
I. Está sendo firmado um acordo de prestação de serviços de natureza eventual, o que não caracteriza vínculo de
qualquer outra ordem;
II. A instituição contratante realizará os pagamentos da bolsa-formação devidos pela prestação de serviços
posteriormente ao executado após 30 dias da oferta da turma, podendo ultrapassar esta data para certificação da
folha ponto pelo Supervisor de Curso e de Incentivo e Integração ao Mundo do Trabalho ou no caso das aulas
iniciarem após o fechamento da folha, quando então receberá apenas no dia 30 do mês subsequente.
Por ter plena ciência do que se acha acima disposto e tendo plena concordância com as condições acima alinhadas,
notadamente no que se refere às obrigações estabelecidas nesta chamada pública, firmo o presente instrumento.
___________________________, _____ de __________________ de 20____

___________________________________________
Assinatura do Candidato
Recebido em:

/

/
______________________________________________________________
Assistente Regional Administrativo e Pedagógico/ PRONATEC/MEDIOTEC
ANEXO VI
REGISTRO DE CARGA HORÁRIA REGULAR

DADOS PESSOAIS
Nome Completo:
Instituição:
Administração:
( ) Privada ( ) Pública

Esfera
( ) Municipal ( ) Estadual
( ) Federal

Unidade ou Setor de Vinculação:
Função/Cargo na Instituição:
Nº de Matrícula:
Responsável/Chefe Imediato:
CARGA HORÁRIA REGULAR
MANHÃ
DIAS
Hora
Hora
Entrada
Saída
SEGUNDA
TERÇA
QUARTA
QUINTA
SEXTA
SÁBADO
DOMINGO

Lotação/Atuação (horas):

Telefone Institucional: ( )

TARDE
Hora
Hora
Entrada
Saída

NOITE
Hora
Hora
Entrada
Saída

TOTAL
:
:
:
:
:
:
:

CARGA HORÁRIA TOTAL SEMANAL
______________________________________________________________________
Atesto que as informações preenchidas nesta Ficha de Registro de Carga Horária Regular são verídicas e de minha
inteira responsabilidade. Afirmo que tenho pleno conhecimento e aceito todas as suas normas e condições.
_____________________, _____ de ________________ de 2017.

Assinatura do Candidato
Recebido em:

/

/
______________________________________________________________
Assistente Regional Administrativo e Pedagógico/PRONATEC/MEDIOTEC

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO PROFESSOR BOLSISTA
Eu,________________________________________________________________,
CPF:___________________________, declaro para os devidos fins que tenho disponibilidade para o desempenho
das atividades de ________________________________ na Bolsa-Formação do PRONATEC/MEDIOTEC e que
me comprometerei no cumprimento das atribuições e respectiva carga horária da função pleiteada, descritas nesta
Chamada Pública.
Ciente de que não causarei prejuízo a minha carga horária regular de atuação e nem a qualidade e o bom andamento
das atividades regulares exercidas nas instituições a qual tenho vínculo.
___________________________, _____ de __________________ de 2017

___________________________________________
Assinatura do Candidato
Recebido em:

/

/
______________________________________________________________
Assistente Regional Administrativo e Pedagógico/ PRONATEC/MEDIOTEC
ANEXO VIII
FORMULÁRIO PARA RECURSO

1. Dados do Candidato
Nome
Doc. Identidade
E-mail
Telefones
Função pretendida
2. Objeto do Recurso

3. Fundamentação do Recurso

_________________________________, ______ de ____________________de 2017.

Assinatura do Candidato
INSTRUÇÕES:

Somente serão analisados pela Comissão Regional de Operacionalização de todo o Processo Seletivo
Simplificado para Professores Regentes os recursos protocolados dentro dos prazos previstos.

Os recursos deverão ser digitalizados ou manuscrito de forma legível.

