ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA DUCAÇÃO
EDITAL Nº 3290/2017/SED
O Secretário de Estado da Educação, no uso de suas atribuições legais, resolve baixar
normas para realização de Chamada Pública, visando à contratação de professor em caráter
temporário para preenchimento de vagas existentes no Instituto Estadual de Educação- IEE,
respeitando as hipóteses legais, sob o amparo do interesse público, observando os princípios
constitucionais da impessoalidade, publicidade e eficiência administrativa, regendo-se pelas
instruções contidas neste Edital, com base no art. 37, IX da Constituição Federal e na Lei nº
16.861/2015.

1. A Chamada Pública destina-se à admissão em caráter temporário de professores
conforme disponibilidade de vagas existentes nos Projetos junto ao Instituto Estadual de
Educação, mediante as condições estabelecidas neste Edital.
1.1 A Chamada Pública será realizada por meio de uma Comissão, designada por Ato do
Coordenador Geral do Instituto Estadual de Educação, para preenchimento das vagas dos
Projetos da Escola Pública Integrada autorizados pela Diretoria de Gestão da Rede Estadual da
Secretaria de Estado da Educação, para o Instituto Estadual de Educação, de acordo com os
projetos e suas modalidades específicas e com suas especificidades oferecidas.
1.2 Ficam abertas as inscrições para a admissão temporária de Professores para o
preenchimento de vagas nas seguintes disciplinas:
a) Laboratório de Ciência e Biologia;
b) Laboratório de Filosofia, Sociologia, Ensino Religioso
c) Laboratório de Física;
d) Laboratório de História;
e) Laboratório de Geografia;
f) Laboratório de Língua Portuguesa;
g) Laboratório de Matemática;
h) Laboratório de Química;
i) Laboratório de Línguas Estrangeiras;
j) Metodologias de Alfabetização – PROADA E PRÓ LEITURA
k) Plantão pedagógico – Ensino Fundamental dos anos iniciais, anos finais e ensino médio;
l) Laboratório de Artes;
m) CELE Língua Estrangeira – Inglês;
n) CELE Língua Estrangeira – Espanhol;
o) CELE Língua Estrangeira Francês
p) CELE Língua Estrangeira Alemão
q) Coral;
r) Dança;
s) Studio de Dança;
t) Banda;
u) Basquetebol;
v) Futsal;
w) Ginástica;
x) Handebol;
y) Judô;
z) Voleibol;
aa) Atletismo.
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2. As vagas ofertadas atendem aos Projetos e às suas modalidades, oferecidas pelo
Instituto Estadual de Educação para candidatos que atendam as especificidades e habilidades
específicas exigidas por este Edital.

3. Os candidatos interessados deverão dirigir-se ao Instituto Estadual de Educação, Av.
Mauro Ramos, nº 275 - Centro - Florianópolis/SC, munidos de um Documento Oficial com foto,
da comprovação de sua habilitação (conforme Anexo VI deste Edital), comprovante de tempo de
atuação em Projetos e suas modalidades específicas da vaga pleiteada emitido pela instituição
contratante (Anexo II deste Edital) e comprovante de tempo de serviço no Estado (Anexo III
deste Edital) emitido pela Unidade Escolar (se houver), para a escolha das vagas disponíveis, nos
dias 30 e 31 de janeiro de 2018, em horário e local estabelecido pelo IEE, conforme cronograma
no anexo IV.
3.1 A cópia dos documentos relacionados no item anterior deverá ser acompanhada de
seus respectivos documentos originais, que após conferência serão devolvidos de imediato.
3.2 Na falta de qualquer documento previsto pelo item 3 não será aceita a inscrição do
candidato não sendo permitido que o receptor designado para inscrição mantenha em seu poder
inscrição com documentos faltantes.
3.3 Para inscrever-se, o candidato terá um Formulário de Inscrição (conforme Anexo V
deste Edital), que deverá ser preenchido no local da inscrição.
3.4 Preenchida a ficha, o candidato deverá revisá-la, ficando após a assinatura inteiramente
responsável pelas informações nela contidas.
3.5 As inscrições serão gratuitas.
4. A primeira chamada para escolha de vagas ocorrerá nos dias 30 e 31 de janeiro de
2018, em horário e local definido pelo Instituto Estadual de Educação, conforme o cronograma
previsto no Anexo IV deste Edital.
5. As vagas disponíveis serão divulgadas a partir do dia 29 de janeiro de 2018, no Portal
da Secretaria de Estado da Educação, através do site www.sed.sc.gov.br – menu ACT 2018.
6. Havendo dois ou mais candidatos classificados para a mesma vaga será dada
preferência ao que possuir maior pontuação, conforme gabarito de avaliação previsto no Anexo I
deste Edital.
7. A classificação de candidatos far-se-á, por disciplina, mediante avaliação de títulos e
tempo de serviço, conforme gabarito de avaliação previsto no Anexo I deste Edital.
8. A Pontuação dos títulos e do tempo de serviço somente será computada para as
atividades devidamente comprovadas e submetidas à Comissão da Chamada Pública.

9. A classificação será dada em ordem decrescente de pontos obtidos após o somatório
dos itens de pontuação que constam no gabarito de avaliação para títulos e tempo de serviço
(Anexo I deste Edital).
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9.1 Havendo dois ou mais candidatos com a mesma pontuação/classificação serão
utilizados os seguintes critérios de desempate:
a) Comprovar maior tempo de atividade docente em Projetos e suas modalidades específico
para a vaga que está concorrendo.
b) Comprovar maior tempo de atividade docente no Estado de SC.
c) Caso persistir o empate entre dois ou mais candidatos, será classificado o de maior idade,
de acordo com o artigo 27 da Lei nº 10.741/03.
9.2 O resultado da classificação será divulgado no mesmo dia das inscrições, e em
seguida os candidatos serão convocados por ordem decrescente da classificação.
9.3 Não será aceita inscrição de candidato que não comprovar a habilitação mínima
exigida pelo Anexo VI deste Edital.
10. O candidato terá 24 (vinte e quatro) horas, considerando-se os dias úteis, para se
apresentar no Instituto Estadual de Educação, para assumir as aulas da vaga escolhida. Passado o
prazo, perderá a vaga e far-se-á uma nova chamada.
11. A convocação para a contratação será feita no dia da escolha da vaga.
12. A inscrição e classificação para a Chamada Pública implicam, desde logo, no
conhecimento e tácita aceitação pelos candidatos das condições estabelecidas neste Edital.
13. A Comissão de Chamada Pública deste edital poderá desclassificar qualquer
candidato a qualquer momento, se comprovado ato irregular do candidato ou apresentar
documentos falsos.
14. Havendo vagas remanescentes ou novas vagas, as próximas chamadas ocorrerão
sempre às terças-feiras, das 14:00 às 16:00 horas, do dia a ser definido pela Comissão de
Chamada Pública.
15. A Chamada Pública estabelecida por este Edital é valida para o ano letivo/exercício
financeiro de 2018.
16. Somente serão oferecidas vagas mediante a existência de turma e autorizadas pela
Diretoria de Gestão da Rede Estadual da Secretaria de Estado da Educação.
17. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Secretaria Estadual de Educação,
utilizando-se subsidiariamente a lei Nº 16.861/2015.
18. Revogam-se as disposições em contrário.
Florianópolis, 21/12/2017

Eduardo Deschamps
Secretário de Estado da Educação
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ANEXO I
GABARITO DE AVALIAÇÃO PARA TITULOS E TEMPO DE SERVIÇO

ITEM

TÍTULOS E TEMPO DE SERVIÇO

PONTOS

1

Doutorado na área da Educação

100

2

Mestrado na área da Educação

95

3

Especialização na área da Educação

85

4

Graduação na área da Educação

70

5

Atestado de Frequência a partir da 5ª fase

60

6

Conclusão Ensino Médio Completo

50

7

Tempo de serviço em Projetos e suas modalidades específicas
para a vaga em que está concorrendo – pontuação por mês
comprovado.

20

8

Tempo de Trabalho no Estado:

- 0 a 10 anos

50

- 11 a 20 anos

100

- Mais de 20 Anos

150

PONTUAÇÃO
DO
CANDIDATO

TOTAL

Observação: Cada candidato poderá pontuar uma única vez nos itens de 1 a 6.
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ANEXO II

ATESTADO DE TEMPO DE SERVIÇO NOS PROJETOS
E SUAS MODALIDADES ESPECÍFICAS PARA A VAGA QUE
ESTÁ CONCORRENDO
Identificação da Instituição

Atestamos para fins de contagem de tempo de serviço, conforme estabelece o Edital de Chamada
Pública do Instituto Estadual de Educação para Admissão de Professores em Caráter
Temporário dos Projetos do ano letivo de 2018, que o Senhor (a)

_______________

__________________________________________________________________,
____________________ nascido(a)

matrícula:

em _______/_____/______ portador(a) do documento de

identidade nº________________

e

________________________ exerceu ou ainda exerce atividades no

CPF

magistério nessa instituição,

no cargo de PROFESSOR do Projeto: ____________________________________, conforme
abaixo especificado:
PERÍODO DE:

_/

/

a

/

/

PERÍODO DE:

_/

/

a

/

/

PERÍODO DE:

_/

/

a

/

/

PERÍODO DE:

_/

/

a

/

/

PERÍODO DE:

_/

/

a

/

/

PERÍODO DE:

_/

/

a

/

/

PERÍODO DE:

_/

/

a

/

/

TOTALIZANDO Nº DE MESES:

.

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
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ANEXO III
ATESTADO DE TEMPO DE SERVIÇO NO ESTADO
Identificação da Instituição

Atestamos para fins de contagem de tempo de serviço, conforme estabelece o Edital de Chamada
Pública do Instituto Estadual de Educação para Admissão de Professores em Caráter
Temporário para seus projetos do ano letivo de 2018,

que

o

_________________________________________________________________,

Senhor(a)
nascido(a) em

______/ _____/_______, portador(a) do documento de identidade nº _______________________
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
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ANEXO IV
CRONOGRAMA DE CHAMADA
Local: Auditório Pedro Bosco
Endereço: Av. Mauro Ramos, 275 – INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO/IEE
Florianópolis - SC
Data: 30/01/2018
PROJETOS

HORÁRIO

Laboratórios

08:00h

Esporte e Cultura

14:00h

Data: 31/01/2018
PROJETOS

HORÁRIO

Plantão Pedagógico

08:00h

CELE

14:00h
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ANEXO V
ESTADO DE SANTA CATARINA
Secretaria de Estado da Educação
Instituto Estadual de Educação - IEE
Av. Mauro Ramos, nº 275 - Centro - Florianópolis/SC Fone (048) 3251-1800

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – PROFESSOR ACT
EDITAL 3290/2017/SED
ANO LETIVO: 2018

Nº de inscrição:
I - Identificação
Nome: ____________________________________________________________________
Matrícula: ________________ Dígito: ___Vínculo: ____ CPF: ______________________
Sexo: ______ Data de Nascimento: ____/____/_______ Estado Civil: _________________
Nº Identidade: _____________________ Órgão Expedidor: _________Nº de Filhos: _____ Portador de deficiência:
_____ Endereço: ________________________________Nº: ______
Complemento:__________________________CEP:____________Estado:_______________Cidade:_______________
__ Bairro: ______________ Telefone: (___) - _________________ E-mail: _____________________________ Título
de eleitor: _________________________
Carteira de Reservista: ________________________ PIS/PASEP: _____________________
II – Disciplinas de Inscrição do Candidato
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________
III- Pontuação Total do Candidato (conforme Anexo I deste Edital): _______________

_________________________________
Assinatura do Professor
_________________________________
Coordenador Geral do IEE

_________________________
Membro da Comissão

Local: ____________________________________

Data: _____/_____/________
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ANEXO VI

HABILITAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
VAGA/DISCIPLINA
Laboratório de Ciências / Biologia

Laboratório de Filosofia / Sociologia / Ensino
Religioso

Laboratório de Física

HABILITAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
Apresentação de Certidão de Frequência a partir
da 5ª fase em curso de Graduação em
Licenciatura Plena em Ciências Biológicas ou
Diploma de Conclusão do referido Curso.
Apresentação de Certidão de Frequência a partir
da 5ª fase em curso de Graduação em
Licenciatura Plena em Filosofia ou Sociologia,
ou Ensino Religioso ou Diploma de Conclusão
do referido Curso.
1.1
Apresentação de Certidão de
Frequência a partir da 5ª fase em curso de
Graduação em Licenciatura Plena em Física ou
Diploma de Conclusão do referido Curso.

Laboratório de História

1.1 Apresentação de Certidão de Frequência a partir
da 5ª fase em curso de Graduação em
Licenciatura Plena em História ou Diploma de
Conclusão do referido Curso.

Laboratório de Geografia

1.1 Apresentação de Certidão de Frequência a partir
da 5ª fase em curso de Graduação em
Licenciatura Plena em Geografia ou Diploma de
Conclusão do referido Curso.

Laboratório de Língua Portuguesa

Apresentação de Certidão de Frequência a partir
da 5ª fase em curso de Graduação em
Licenciatura Plena em Letras – Língua
Portuguesa ou Diploma de Conclusão do
referido Curso.
1.1 Apresentação de Certidão de Frequência a partir
da 5ª fase em curso de Graduação em
Licenciatura Plena em Matemática ou Diploma
de Conclusão do referido Curso.

Laboratório de Matemática

Laboratório de Química

Laboratório de Laboratório de Línguas
Estrangeiras
Metodologias de Alfabetização – PROADA E
PRÓ-LEITURA

Apresentação de Certidão de Frequência a partir
da 5ª fase em curso de Graduação em
Licenciatura Plena em Química ou Diploma de
Conclusão do referido Curso.
Apresentação de Certidão de Frequência a partir
da 5ª fase em curso de Graduação em
Licenciatura Plena em Inglês ou Espanhol ou
Diploma de Conclusão do Curso.
Apresentação de Certidão de Frequência a partir
da 5ª fase em curso de Graduação em
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Licenciatura Plena em Pedagogia ou Diploma
de Conclusão do referido Curso.
Plantão Pedagógico – Ensino Fundamental 1.1 Conclusão de Ensino Médio ou apresentação de
Certidão de Frequência a partir da 5ª fase em
dos Anos Iniciais, Anos Finais e Ensino
curso de Graduação em qualquer área ou
Médio
Diploma de Conclusão do Curso Superior.
Laboratório de Artes

1.1 Apresentação de Certidão de Frequência a partir
da 5ª fase em curso de Graduação em
Licenciatura Plena em Artes ou Diploma de
Conclusão do Curso.

CELE - Língua estrangeira – Inglês

1.1 Apresentação de Certidão de Frequência a partir
da 5ª fase em curso de Graduação em
Licenciatura Plena em Inglês ou Diploma de
Conclusão do Curso.

CELE - Língua estrangeira – Espanhol

Apresentação de Certidão de Frequência a partir
da 5ª fase em curso de Graduação em
Licenciatura Plena em Espanhol ou Diploma de
Conclusão do Curso.
1.1 Apresentação de Certidão de Frequência a partir
da 5ª fase em curso de Graduação em
Licenciatura Plena em Francês ou Diploma de
Conclusão do Curso.

CELE - Língua estrangeira – Francês

CELE - Língua estrangeira – Alemão

1.1 Apresentação de Certidão de Frequência a partir
da 5ª fase em curso de Graduação em
Licenciatura Plena em Alemão ou Diploma de
Conclusão do Curso.

Coral

Experiência comprovado de no mínimo um ano
e meio como maestro de Coral; teclado. Ter
disponibilidade para viajar no estado de Santa
Catarina e ou fora dele.
Docência comprovada de atuação em projeto
educacional de Dança. Ter disponibilidade para
viajar no estado de Santa Catarina e ou fora
dele.
Docência comprovada de atuação em projeto
educacional de Dança. Ter disponibilidade para
viajar no estado de Santa Catarina e ou fora
dele.
1.1 Experiência comprovada como maestro de
Banda.

Dança

Studio de Dança

Banda

Basquetebol

Futsal

Apresentação de Certidão de Frequência a partir
da 5ª fase em curso de Graduação em
Licenciatura Plena em Educação Física ou
Diploma de Conclusão do Curso.
1.1 Apresentação de Certidão de Frequência a partir
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da 5ª fase em curso de Graduação em
Licenciatura Plena em Educação Física ou
Diploma de Conclusão do Curso.
Ginástica

1.1 Docência comprovada de atuação em projeto
educacional de Ginástica Artística e ou
Ginástica Rítmica.

Handebol

1.1 Apresentação de Certidão de Frequência a partir
da 5ª fase em curso de Graduação em
Licenciatura Plena em Educação Física ou
Diploma de Conclusão do Curso.

Judô

1.1 Apresentação de Certidão de Frequência a partir
da 5ª fase em curso de Graduação em
Licenciatura Plena em Educação Física ou
Diploma de Conclusão do Curso.
1.2
1.1 Apresentação de Certidão de Frequência a partir
da 5ª fase em curso de Graduação em
Licenciatura Plena em Educação Física ou
Diploma de Conclusão do Curso.
1.2
1.3 Apresentação de Certidão de Frequência a partir
da 5ª fase em curso de Graduação em
Licenciatura Plena em Educação Física ou
Diploma de Conclusão do Curso.

Voleibol

Atletismo
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