Edital n.º 2118/2017 /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 orientadores educacionais e pedagógicos classificados no
Processo de Seleção Simplificado para Orientador Educacional e Pedagógico dos
Cursos do PRONATEC/MEDIOTEC – Bolsa Formação, Edital nº 1905, 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 1905/2017/SED, referente ao Processo
de Seleção Simplificado para Orientador Educacional e Pedagógico, deverá proceder a
Chamada Pública da vaga remanescente das Chamadas anteriores, após esgotarem-se
todas as possibilidades de chamamento dos profissionais já classificados.
2. Fica recomendado que as COMISSÕES REGIONAIS indicadas pelas respectivas
Gerências Regionais encaminhem, por e-mail, para todas as UEs, para divulgação, a
Chamada Pública.
3. Os candidatos deverão ter curso superior em Pedagogia:
a) com habilitação em Orientação Educacional ou
b) com Pós Graduação (especialização, mestrado ou doutorado) em Psicopedagogia; ou
c) cursando, no mínimo 100 horas em Psicopedagogia;
3.1. Para demonstrar os requisitos do item 3, apresentar diploma, certificado ou
histórico escolar e ou declaração de instituição de ensino superior de que está cursando
o curso de psicopedagogia.
4. Os candidatos interessados nas vagas disponíveis deverão dirigir-se à sede da
Gerência de Educação (Anexo I), munidos de documentos pessoais e comprovação de
sua habilitação.
5. 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.
6. O presente Edital deverá ser publicado no site www.sed.sc.gov.br - menu MEDITEC,
no site e no hall de entrada do prédio da GERED e ou Coordenadoria Regional, e por
outro meio hábil.
6.1. A GERED expedirá o chamamento, convocando os profissionais que tiverem
interesse em assumir a vaga disponível, o nome da UE, a carga horária e motivo da
contratação,
conforme
a
legislação
vigente
do
Bolsa-Formação
do
PRONATEC/MEDIOTEC.
6.2. Havendo dois ou mais candidatos para a mesma vaga, a classificação destes
obedecerá a ordem dos seguintes critérios, devidamente comprovados:
a) Diploma de Pós Graduação em Psicopedagogia;
b) Maior tempo de atuação como Orientador Educacional;
c) A maior carga horária superior a 100 horas de psicopedagogia;
d) Maior idade
7. A chamada pública será aberta de acordo com as necessidades das UE´s, a partir da
publicação do presente edital até agosto de 2019.
8. Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Eduardo Deschamps
Secretario de Estado da Educação
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ANEXO I
LOCAIS DE INSCRIÇÃO
ASSISTENTE REGIONAL ADMINISTRATIVO E
PEDAGÓGICO RESPONSÁVEL

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
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

Marlise Gottardi Vicenzi

Eliane da Silva da Costa

Rita Maria da Silva

Lídia Mendes da Fonseca

Paulo Roberto Stelzner

Jacqueline Maria Beber Possamai

Volmir Antonio Lange

Andreia Custódio Lino
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ANEXO II
TERMO DE COMPROMISSO
Ficha de Cadastramento / Termo de Compromisso do Bolsista (*) Campos Obrigatórios

1.

Nome Completo *

2.

Número do CPF *

3.

Função no Programa - Bolsa *

Orientador Educacional e Pedagógico

4.

Portaria de vinculação da Bolsa *

Portaria nº xxxx, de xxxx

5.

Profissão/Graduação *

6.

Sexo *

8.

N° documento de identificação *

Matrícula*

M

F

10. Data de Emissão do documento *
12. Unidade Federativa Nascimento *

7.

Data de Nascimento *

9.

Tipo documento de identificação *

11. Órgão Expedidor do documento *
BR

13. Município Local Nascimento *

Solteiro (a)
Divorciado (a)

14. Estado Civil *

CEDUP

Casado (a)
Viúvo (a)

Separado (a)
União Estável

15. Nome do cônjuge
16. Nome do Pai
17. Nome da Mãe *
Endereço para Contato

18. Endereço Residencial *

19. Número

20. Complemento
21. Bairro
23. Estado *

Centro
SC

25. Código DDD * 48

22. CEP *

24. Município *
26. Telefone de contato *

27. Telefone celular *

28. E-mail de contato
*
Informações Bancárias

29. Banco*

Banco do Brasil

30. Agência *
31. Conta Corrente*
32. Valor

Por vinte horas semanais: R$ 600,00 (seiscentos reais), por
turma/curso

Atribuições do Bolsista
I - interagir com o Assistente Regional Administrativo e Pedagógico na organização da oferta dos cursos técnicos, em conformidade
com o Catálogo Nacional de Cursos técnicos, atendendo às demandas locais e regionais;
II - intervir na prática educacional junto aos estudantes, às famílias e à comunidade;
III - participar efetivamente do projeto político pedagógico, por meio de ações coletivas em prol da comunidade escolar;
IV - mediar situações de conflitos nas relações interpessoais que perpassam o ambiente educacional entre alunos, professores e
comunidade escolar;
V - auxiliar na implementação do currículo escolar como instrumento de inclusão social e formação para cidadania, considerando
as dimensões cognitivas, afetivas e sociais dos alunos no contexto educacional;
VI - promover ações pedagógicas junto aos docentes, voltadas ao processo de ensino-aprendizagem, com o objetivo de prestar apoio
educacional e psicossocial diante das dificuldades apresentadas pelos alunos, mapeando as suas necessidades
individuais, oferecendo-lhes o apoio necessário durante o curso.
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VII - orientar os professores na prática educativa que atuam nesta modalidade de ensino, em relação ao alinhamento entre os
conteúdos ministrados no ensino médio regular com os da educação profissional como prevenção da evasão escolar.
VIII - elaborar relatório do índice de evasão, com dados qualitativos e quantitativos, como também, encaminhar relatório de
desempenho dos alunos nos cursos técnico e médio, a cada dois meses ao Assistente Regional Administrativo e Pedagógico, com as
metodologias utilizadas, visando minimizar esse fenômeno escolar.
IX - articular com os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) para o acompanhamento do estudante, elencando os
motivos das eventuais faltas e até um possível retorno do aluno faltoso ao PRONATEC e nas ações do MEDIOTEC.
X - buscar para os jovens selecionados pela Assistência Social o acompanhamento pelas equipes do Programa Nacional de
Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - Acesso ao Trabalho, em parceria com equipes do serviço de Proteção e Atendimento
Integral à Família (PAIF);
XI - fomentar a reflexão crítica quanto às implicações e possibilidades de inserção e permanência nas ofertas no mundo do trabalho;
XII - facilitar o acesso a oportunidades existentes no mundo do trabalho, monitorando o percurso dos estudantes e posterior inclusão
social.
XIII - fomentar a reflexão crítica quanto às implicações e possibilidades de inserção nas ofertas no mundo do trabalho e articular
com as demais políticas públicas;
XIV - subsidiar o Assistente Regional Administrativo e Pedagógico na elaboração de Relatórios Gerenciais;
XV – participar das atividades de formação, das reuniões e dos encontros relacionados com o PRONATEC;
XVI – as demais atribuições delegadas pelo Coordenador Geral.
Declaração
Declaro ter ciência dos direitos e das obrigações inerentes à qualidade de bolsista na função de ORIENTADOR EDUCACIONAL E
PEDAGÓGICO e nesse sentido, COMPROMETO-ME a respeitar as cláusulas descritas nas atribuições do bolsista deste Termo de
Compromisso.
Declaro, ainda, sob as penas da lei, que as informações prestadas são a expressão da verdade e que preencho plenamente os
requisitos expressos na legislação em vigor para o recebimento da bolsa.
Estou ciente, também, que a inobservância dos requisitos citados acima implicará(ão) no cancelamento da(s) bolsa(s), com a
restituição integral e imediata dos recursos, de acordo com as regras previstas na legislação em vigor.

Florianópolis, xxx de agosto de 2017.
_________________________________________________
Assinatura do(a) Bolsista
De Acordo:
_______________________________
Assinatura do Coordenador Geral

ANEXO III
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
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ANEXO IV
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.
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