ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA
ECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SED
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS–
PESSOAS DIGP

EDITAL Nº 478/2021/SED
/2021/SED
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e considerando o
disposto no Art. 6º e no Art. 25 da Lei Nº 16.861, de 28 de dezembro de 2015, e legislação em vigor no
ato da admissão, torna público, pelo presente Edital, as normas para
pa Chamada Pública, em razão de
esgotada a listagem de professores classificados por disciplina, no Processo Seletivo ACT regido pelos
Editais nº 1.997/2018/SED, nº 1.998/2018/SED, nº 1.999/2018/SED, nº 2.836/2018/SED, nº
2.412/2019/SED e nº 2.413/2019/SED,
413/2019/SED, em obediência aos Princípios Constitucionais da Impessoalidade,
Publicidade e Eficiência Administrativa, e aos itens 22.17, 22.17, 21.18 e 16.13, respectivamente, dos
mencionados editais, e nos itens a seguir:
gional de Educação, responsável pela operacionalização dos Editais nº
1. A Comissão da Coordenadoria Re
Regional
1.997/2018/SED, nº 1.998/2018/SED, nº 1.999/2018/SED, nº 2.836/2018/SED, nº 2412/2019/SED e nº
, deverá
2413/2019/SED, referentes ao Processo Seletivo ACT prorrogado pela Lei nº 18.043/2020
18
proceder a Chamada Pública das vagas remanescentes das Chamadas anteriores, somente após
esgotarem-se
se todas as possibilidades de oferta das aulas aos professores efetivos e aos professores
ACTs que já escolheram vaga (via sistema ocupacaodevagas.sed.sc.gov.br).
ocupacaodevagas.sed.sc
2. A chamada de Professores para admissão em caráter temporário (ACT), referente ao Processo Seletivo
dos Editais nº 1.997/2018/SED, nº 1.998/2018/SED, nº 1.999/2018/SED, nº 2.836/2018/SED, nº
2.412/2019/SED e nº 2.413/2019/SED,
413/2019/SED, havendo esgotamento
esgotamento da lista de classificados, por disciplina,
será feita mediante Chamada Pública, a ser expedida pelas Coordenadorias Regionais de Educação, sob
www.sed.sc.gov.br-menu ACT), no hall de
sua jurisdição, que deverá ser publicada no Portal SED
SED(www.sed.sc.gov.br
entrada do prédio da Coordenadoria Regional de Educação, e por outro meio hábil, de acordo com os
critérios abaixo:
2.1 A Coordenadoria Regional de Educação expedirá Chamada Pública, convocando os professores que
tiverem interesse em assumir as vagas disponíveis, respeitando todos os critérios e pré
pré-requisitos
previstos nos Editais nº 1.997/2018/SED, nº 1.998/2018/SED, nº 1.999/2018/SED, nº 2.836/2018/SED,
nº 2.412/2019/SED e nº 2.413/2019/SED,
413/2019/SED, principalmente aqueles relacionados à habilitação mínima
exigida para cada disciplina.
2.2A Coordenadoria Regional de Educação deverá publicar Cronograma (no Portal SED), com data e
para
os
sua
no
sistema
horários
orários
definidos
candidatos
realizarem
inscrição
ocupacaodevagas.sed.sc.gov.br.
2.3O sistema ocupacaodevagas.sed.sc.gov.br fará, automaticamente, a classificação dos candidatos,
ca
e as informações prestadas no ato de
conforme regras apresentadas nos itens a segui
seguir e conforme
inscrição.
2.4Havendo dois ou mais candidatos para a mesma vaga, exceto para as vagas da disciplina de Letras –
Ensino Fundamental Anos Iniciais (código 001), das disciplinas da Área da Educação Escolar Indígena,
plinas da Área da Casa Familiar Rural, das disciplinas do Curso de EJA Campo, das disciplinas
das disciplinas

da Área da Educação Escolar Quilombola e Pedagogia de Alternância/Ensino Fundamental Anos Finais
e Médios, a classificação dos candidatos obedecerá aos seguintes critérios:
a) Diploma de Licenciatura Plena na disciplina da vaga + Conclusão de Doutorado na área da
educação ou mercado de trabalho;
b) Diploma de Licenciatura Plena na disciplina da vaga + Conclusão de Mestrado na área da
educação ou mercado de trabalho;
c) Diploma de Licenciatura Plena na disciplina da vaga + Conclusão de Especialização na área da
educação ou mercado de trabalho;
d) Diploma de Licenciatura Plena na disciplina da vaga;
e) Comprovante de matrícula e frequência em Curso Superior Licenciatura Plena na disciplina da
vaga / 10ª fase;
f) Comprovante de matrícula e frequência em Curso Superior Licenciatura Plena na disciplina da
vaga / 9ª fase;
g) Comprovante de matrícula e frequência em Curso Superior Licenciatura Plena na disciplina da
vaga / 8ª fase;
h) Comprovante de matrícula e frequência em Curso Superior Licenciatura Plena na disciplina da
vaga / 7ª fase;
i) Comprovante de matrícula e frequência em Curso Superior Licenciatura Plena na disciplina da
vaga / 6ª fase;
j) Comprovante de matrícula e frequência em Curso Superior Licenciatura Plena na disciplina da
vaga / 5ª fase.
2.5Critérios para classificação de candidatos para as vagas da disciplina de Letras – Ensino Fundamental
Anos Iniciais (código 001):
a) Diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia + Conclusão de Doutorado na área da educação
ou mercado de trabalho;
b) Diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia + Conclusão de Mestrado na área da educação ou
mercado de trabalho;
c) Diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia + Conclusão de Especialização na área da
educação ou mercado de trabalho;
d) Diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia, ou
e) Diploma/Certificado de Magistério – Ens. Médio + Comprovante de matrícula e frequência em
Curso Superior (LP) 8ª fase – Pedagogia / Séries Iniciais, ou
f) Diploma/Certificado de Magistério – Ens. Médio + Comprovante de matrícula e frequência em
Curso Superior (LP) 7ª fase – Pedagogia / Séries Iniciais, ou
g) Diploma/Certificado de Magistério – Ens. Médio + Comprovante de matrícula e frequência em
Curso Superior (LP) 6ª fase – Pedagogia / Séries Iniciais, ou
h) Diploma/Certificado de Magistério – Ens. Médio + Comprovante de matrícula e frequência em
Curso Superior (LP) 5ª fase
2.6Os critérios para classificação de candidatos para as vagas das disciplinas da Área da Educação Escolar
Indígena, nas Coordenadorias Regionais de Educação de Chapecó, Xanxerê e Seara, deverão seguir o
que estabelece o Edital nº 1.999/2018/SED, especialmente a tabela 5.1 e o item 14.5 do referido Edital,

referente à habilitação mínima exigida e à avaliação dos títulos de cada candidato. Os critérios para
classificação de candidatos para as vagas das disciplinas da Área da Educação Escolar Indígena, nas
Coordenadorias Regionais de Educação de Ibirama e Canoinhas, estão definidos pelo Edital nº
2.836/2018/SED.
2.7Os Critérios para classificação de candidatos para as vagas das disciplinas da Área da Casa Familiar
Rural, Curso de EJA Campo e Pedagogia de Alternâcia/Ensino Fundamental Anos Finais e Médio:
a) Conclusão de curso de graduação Licenciatura Plena em Educação do Campo na área do
conhecimento com curso de formação continuada na CFR, Projovem Campo Saberes da terra, EJA
Campo e Pedagogia da Alternância, ou
b) Conclusão de curso de graduação Licenciatura Plena na disciplina específica da vagacom curso
de formação continuada na CFR, Projovem Campo Saberes da terra, EJA Campo e Pedagogia da
Alternância, ou
c) Conclusão de curso de graduação Bacharelado com complementação pedagógica, na disciplina
ou área específica, ou
d) Conclusão de curso de graduação Bacharelado na área das ciências agrárias, ou
e) Conclusão de curso de graduação Tecnólogo na área das ciências agrárias.
f) Atestado de frequência em curso de Licenciatura em Educação do Campo na área do
conhecimento/8ª fase.
g) Atestado de frequência em curso de Licenciatura na área ou disciplina específica/ 10ª fase.
h) Atestado de frequência em curso de Licenciatura em Educação do Campo na área do
conhecimento/7ª fase.
i) Frequência em curso de Licenciatura na área ou disciplina específica/ 9ª fase.
j) Atestado de frequência em curso de Licenciatura em Educação do Campo na área do
conhecimento/6ª fase.
k) Frequência em curso de Licenciatura na área ou disciplina específica/ 8ª fase.
l) Atestado de frequência em curso de Licenciatura em Educação do Campo na área do
conhecimento/5ª fase
m) Frequência em curso de Licenciatura na área ou disciplina específica/ 7ª fase.
n) Atestado de frequência em curso de Licenciatura em Educação do Campo na área do
conhecimento/4ª fase
o) Frequência em curso de Licenciatura na área ou disciplina específica/ 6ª fase.
p) Atestado de frequência em curso de Licenciatura em Educação do Campo na área do
conhecimento/3ª fase
q) Frequência em curso de Licenciatura na área ou disciplina específica/ 5ª fase.
r) Atestado de frequência em curso de Licenciatura em Educação do Campo na área do
conhecimento/2ª fase
s) Conclusão de curso técnico na área das ciências agrárias.
t) Atestado de frequência em curso de Licenciatura em Educação do Campo na área do
conhecimento/1ª fase
2.7.1
Havendo dois ou mais candidatos classificados para as vagas das disciplinas da Área da Casa
Familiar Rural, Curso de EJA Campo e Pedagogia de Alternâcia/Ensino Fundamental Anos Finais e Médio
serão considerados os seguintes critérios de desempate:

a) Maior tempo de serviço no Estado (emitido através do Sistema Informatizado de Gestão de
Recursos Humanos de Santa Catarina - SIGRH, se houver);
b) Maior idade.
2.8 A Comissão de Acompanhamento e Avaliação de Desempenho Pedagógico e Funcional dos Professores
contratados, instituída pelo item 21.6 do Edital nº 2.836/2018/SED, deverá manifestar parecer
referente aos casos em que a classificação de candidatos e/ou a escolha de vagas não garantirem os
direitos estabelecidos na legislação vigente para a Área da Educação Escolar Indígena e Quilombola.
2.9 Para os candidatos das vagas das disciplinas do Curso de EJA Campo, referentes às Coordenadorias
Regionais de Educação de Laguna, Mafra/São Bento do Sul e Joinville, além da habilitação mínima
exigida no item 2.7 considerar a formação continuada específica para atuar nos referidos programas,
realizadas nos anos de 2017, 2018 e 2019.
2.10
Os candidatos das vagas da Área de Educação Escolar Quilombola deverão apresentar a
habilitação mínima exigida no item 2.7 e a formação continuada específica para atuar na referida área
bem como declaração de experiência pedagógica/vivência/vínculo com a Educação Escolar Quilombola
(Anexo I deste Edital - corresponde à carta de anuência da Comunidade Quilombola).
2.11
A habilitação mínima exigida para os candidatos das vagas das disciplinas do Programa Ensino
Médio Integral em Tempo Integral - EMTI é formação continuada específica realizada a partir de 2017
no referido programa.
2.12
É vedada a ocupação de vaga de Professor cuja habilitação seja distinta da área de
conhecimento em que irá atuar.
2.13
Havendo dois ou mais candidatos classificados em um mesmo item acima, exceto para as vagas
das disciplinas da Área da Educação Escolar Indígena, da Área da Casa Familiar Rural, do Curso de EJA
Campo e da Área da Educação Escolar Quilombola, serão considerados os seguintes critérios de
desempate:
1) Maior tempo de serviço no Estado (Tempo de serviço total emitido através do Sistema
Informatizado de Gestão de Recursos Humanos de Santa Catarina - SIGRH);
2) Maior idade.
EDUCAÇÃO ESPECIAL
Habilitações para classificação de candidatos para as vagas das disciplinas da Área da Educação Especial:
Professor Bilíngue –
Habilitado: Licenciatura Plena em Pedagogia
1° Ano
Professor de Libras – Habilitado: Licenciatura Plena em Pedagogia ou Letras
4490
1° Ano
Libras Licenciatura
Orientador de
3464
Convivência Habilitado: Licenciatura Plena em Pedagogia
Bilíngue
OBS.: Estas vagas serão disponibilizadas somente para as Coordenadorias Regionais de Educação de
3789

Chapecó, Jaraguá do Sul e Joinville, podendo posteriormente, ser disponibilizadas para as demais.

3. Em virtude da declaração das atividades educacionais e aulas presenciais como atividade essencial pela
Lei 18.032/2020 e sua regulamentação pelo Decreto 1.003/2020, que em seu § 2º define que os
servidores que se enquadram no grupo de risco DEVEM ser mantidos em atividades remotas, havendo,
portanto,a necessidade de substituição desses servidores para as aulas presenciais, para participar do
processo seletivo, os candidatos interessados não poderão estar enquadrados no grupo de risco.
a. São considerados do grupo de risco os candidatos que se encaixem em um ou mais dos itens descritos
abaixo, conforme Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19 – Informe Técnico Estadual, 2ª
versão:
a) Gestantes;
b) Pessoas que coabitam com idosos portadores de doenças crônicas;
c) Pessoas com idade superior a 60 anos; e
d) Pessoas que apresentam doenças respiratórias, cardiopatias, diabetes, hipertensão, ou outras afecções
que deprimam o sistema imunológico.
4. Nos casos excepcionais em que haja a necessidade de contratação para aulas remotas, não se aplicam
as restrições ao grupo de risco, expressas no Item 3.
5. O Professor Bilíngue–1° Ano deverá ser ouvinte, com fluência comprovada em Libras. O Professor de
Libras–1° Ano deverá ser surdo, com fluência comprovada em Libras. O Orientador de ConvivênciaBilíngue deverá ser ouvinte, com fluência comprovada em Libras.
6. O candidato classificado para uma vaga deverá se apresentar, no prazo de 48h úteis, na unidade escolar
especificada no comprovante de ocupação de vaga, enviado ao e-mail informado no ato da inscrição, e
comprovar todas as informações prestadas no cadastro realizado no sistema
ocupacaodevagas.sed.sc.gov.br.
7. A constatação de irregularidade e/ou falsidade nas informações prestadas e/ou nos documentos
apresentados pelo candidato, ainda que verificadas posteriormente à admissão, acarretarão na sua
eliminação do certame, ou, ainda, rescisão de contrato de trabalho, sem prejuízo do encaminhamento
dos fatos à autoridade competente para apuração e a devida responsabilização legal por crime contra a
fé pública.
8. Este Edital entra em vigor a partir sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Florianópolis, 12/03/2021

Luiz Fernando Cardoso
Secretário de Estado da Educação

ANEXO I

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o(a) Senhor(a) __________________________________ inscrito no
CPF sob o nº ________________________e portador do RG nº _________________ , tem experiência
pedagógica/vivência/vínculo com a Educação Escolar Quilombola.

Nome:_______________________________________________________________________________
Presidente/Liderança da Associação da Comunidade Remanescente de Quilombo

Assinatura

Local: __________________________________________________ Data: ____/____/____

