ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SED
EDITAL Nº 1.846/2020/SED
O Secretário de Estado da Educação, no uso de suas atribuições legais, em virtude da declaração de
pandemia pela Organização Mundial de Saúde e considerando o disposto no Decreto Legislativo nº
18332, de 20/03/2020; no Decreto 562/2020, de 23/03/2020; na Resolução CEE/SC nº 009 de
19/03/2020; e na Portaria SES/SED nº 750, Portaria SES nº 769 e Portaria SED nº 924/2020 (PAP), e
legislação em vigor no ato da admissão; torna público, pelo presente Edital, as normas para a
realização da Chamada para preenchimento das vagas do Processo Seletivo de professores
admitidos em caráter temporário (ACT) regidas pela Lei nº 16.861/2015 e pelos Editais nº
1997/2018/SED, nº 1998/2018/SED, nº 1999/2018/SED, nº 2836/2018/SED, nº 2412/2019/SED, nº
2413/2019/SED e nº 244/2020/SED; e para o Programa de Apoio Pedagógico Presencial.
1.
As Chamadas serão realizadas conforme a real necessidade, obedecendo toda a legislação
em vigor;
2.
Todas as vagas a serem oferecidas deverão ser cadastradas no sistema SISGESC/ACT;
3.
As vagas só poderão ser oferecidas quando o afastamento do titular das aulas (efetivo ou
ACT) estiver implantado;
4.
Devido à orientação pelo isolamento social, as Chamadas não serão presenciais, e deverão
ocorrer da seguinte forma:
4.1. A Coordenadoria deve definir um cronograma com o dia, o horário de início e o horário de
término para recebimento de e-mails de candidatos que tiverem interesse em escolher a
vaga, devendo seguir rigorosamente o cronograma estabelecido;
4.2. De posse desses e-mails, a Coordenadoria deve identificar os candidatos classificados e
seguir rigorosamente a listagem de classificados para cada disciplina;
4.3. Para os casos em que a disciplina já tenha esgotado a lista de candidatos classificados,
nenhum candidato classificado manifeste interesse pelas vagas oferecidas ou não tenha
candidato classificado, poderá ser feita uma classificação com candidatos que enviarem email, porém não tenham prestado o Processo Seletivo. Nestes casos, observar
rigorosamente os critérios do Edital 244/2020/SED e do Item 5 do presente Edital.
4.4. Em casos excepcionais, em que os Itens 4.1, 4.2 e 4.3 não suprirem a necessidade de
ocupação das vagas, a Coordenadoria poderá optar por efetuar ligação telefônica aos
candidatos, seguindo rigorosamente a listagem de classificados, registrando a data e
horário das ligações, para ofertar as vagas disponíveis;
4.5. A Coordenadoria deve disponibilizar um telefone de contato, juntamente com o
cronograma, para os casos em que os candidatos não possuam meios de se candidatarem
para as vagas por e-mail;
4.6. Os cronogramas devem ser enviados para publicação com antecedência, para os e-mails
portalsed@sed.sc.gov.br e imprensa@sed.sc.gov.br;

4.7. Todos os procedimentos de Chamada devem ser registrados em Ata, a ser assinada, em
momento oportuno, pelo Supervisor de Gestão de Pessoas, Supervisor de Ensino,
Coordenador Regional (quando houver) e técnico responsável pela realização da Chamada
(quando houver).
5. Para o Programa de Apoio Pedagógico Presencial, serão oferecidas as seguintes disciplinas, com
as seguintes exigências de habilitação e ementas:
DISCIPLINA/HABILITAÇÃO
EMENTAS
4418 - Leitura e Produção Textual Noções de linguagem, texto e discurso. Prática de
leitura e de produção de textos. Processos de leitura.
– PAP
Estratégias de produção textual. Condições de produção
de textos. Processos de revisão e reescrita.
HABILITAÇÃO: Licenciatura Plena Multiletramentos e práticas de leitura e produção
em Letras/Português.
textual em diferentes gêneros e suportes.
4419 -Conceitos Matemáticos –
PAP
HABILITAÇÃO: Licenciatura Plena
em Matemática; ou Licenciatura
Plena em Educação do Campo Área de Ciências da Natureza
(Biologia, Física e Química) e
Educação
do
Campo
Matemática.

Conjuntos, Funções, Análise Combinatória, Sequência,
Matemática Financeira, Geometria Analítica e Espacial,
Trigonometria. Abordar de forma integrada as unidades
temáticas da BNCC/CBTC: Números, Álgebra, Geometría,
Grandezas e Medidas, Probabilidade e Estatística.

4420 - Saúde e Sustentabilidade –
PAP
HABILITAÇÃO: Licenciatura Plena
em Ciências Biológicas; ou
Licenciatura Plena em Educação
do Campo - Área de Ciências da
Natureza (Biologia, Física e
Química) e Educação do Campo Matemática.

Conhecimento científico e as suas relações com a
“história da sua produção”, a “tecnologia”, a “sociedade”
e a “cultura” a partir das unidades temáticas da
BNCC/CBTC: Matéria e Energia, Vida e Evolução, Terra e
Universo. Conhecimentos acerca de algumas doenças
relacionadas a poluentes ambientais e à falta de
saneamento - discussão sobre as formas de transmissão,
manifestações clínicas, prevenção, tratamento.

A organização política, econômica, social e cultural das
sociedades em diferentes tempos e espaços; Diferentes
formas de registro histórico; Leitura e interpretação de
HABILITAÇÃO: Licenciatura Plena mundo; Análise dos fenômenos sociais; O sujeito e seu
lugar no mundo; Formas de representação e pensamento
em História.
espacial; Natureza, ambientes e qualidade de vida;
Identidades, diversidades e fenômenos religiosos.
* Reiteramos que as disciplinas de compõem o Programa de Apoio Pedagógico deverão ser
ministradas presencialmente.
4421 - Cultura e Sociedade – PAP

6. Para a retomada de atividades presenciais, no Programa de Apoio Pedagógico Presencial, na
área de Ensino de Jovens e Adultos e no Ensino profissionalizante, os candidatos interessados
em participar do processo seletivo não poderão estar enquadrados no grupo de risco.

6.1. São considerados grupo de risco os candidatos que se encaixem em um ou mais dos itens
descritos abaixo:
a) Ter mais de 60 anos de idade;
b) Ser portador de doenças crônicas (hipertensão arterial e outras doenças
cardiovasculares, doenças pulmonares, diabetes, deficiência imunológica e
obesidade mórbida);
c) Estar em tratamento com imunossupressores ou oncológico;
d) Gestantes e lactantes; e
e) Responsáveis pelo cuidado de uma ou mais pessoas com suspeita ou confirmação
de diagnóstico de infecção por COVID-19, ou de vulnerável.
7. O candidato deverá preencher o Termo de Compromisso como Protocolo de Segurança/COVID19 (anexo I), atestando que não se enquadra no grupo de risco e não apresentou nenhum
sintoma de contaminação pelo COVID-19 nos últimos 14 (quatorze) dias.
8.
A responsabilidade pelos procedimentos de Chamada realizados com base neste Edital é do
Supervisor de Gestão de Pessoas, presidente da Comissão ACT da Coordenadoria Regional de
Educação (nomeado pelo Item 4.3 do Edital 1997/2018/SED).
9.
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Edital nº 835/2020/SED.
Florianópolis, 09 de outubro de 2020

Natalino Uggioni
Secretário de Estado da Educação

ANEXO I
TERMO DE COMPROMISSO COM O PROTOCOLO DE SEGURANÇA | COVID-19

Eu,_____________________________________________________________________________ ,
portador(a) do CPF número: _________________________________________________________,
DECLARO que: estou ciente dos protocolos de segurança necessários durante a pandemia de Covid19 e não apresentei, nos últimos 14 (quatorze) dias nenhum dos sintomas de contaminação, tais
como febre, tosse ou fui diagnosticado(a) com infecção pela COVID-19.
Declaro ainda, que não pertenço ao grupo de risco, conforme o Item 6.1 do Edital nº XX/2020/SED.

Entrarei em contato com a Unidade Escolar de atuação, caso quaisquer dos sintomas causados pela
infecção do Covid-19 se manifestem. Declaro também estar ciente da necessidade de usar
constantemente a máscara de tecido, bem como RESPEITAR TODAS AS DIRETRIZES CONSTANTES NO
PROTOCOLO ESTABELECIDOS NO PLANO DE CONTINGÊNCIA - PLANCon- EDU.
.
Data: _____/_____/_____

__________________________________________________________________
Assinatura do Professor

