ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SED
EDITAL Nº 2.427 /2021/SED – RETIFICAÇÃO
(ALTERA o Edital nº 2.216/2021/SED)
A Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina, doravante denominada SED/SC,
representada pelos seu Secretário, o Senhor Luiz Fernando Cardoso, no uso de suas atribuições
legais e considerando o disposto no artigo 4º da Lei nº 16.861, de 28 de dezembro de 2015,
TORNA PÚBLICA a realização de Processo Seletivo para admissão de Professores, em caráter
temporário, para atuação na Educação Escolar Indígena, durante os anos letivos de 2022 e/ou
2023, que passa a vigorar com as seguintes alterações, permanecendo inalteradas todas as
demais disposições.
Inclua-se:

535

INFORMÁTICA

Evolução das Mídias na
Educação.
Educação
e
linguagens
multimídia.
Potencial pedagógico das
TICs (indo além da novidade
tecnológica). As TICs e as
novas práticas pedagógicas.
Equipamentos: Explorando o
potencial
pedagógico
dos
equipamentos
(Projetor
Multimídia Inteligente, Lousa
Interativa, Computadores e
Tablets, Kits de Robótica,
outros).
Ferramentas:
A
colaboração na educação
contemporânea. Portais de
Conteúdo
Educacional.
Ferramentas de Colaboração
(Blog, Wiki, Vlog, Redes
Sociais Temáticas, outras),
Ambientes
Virtuais
de
Aprendizagem.
Análise
e
construção de Objetos de
Aprendizagem. Legislação e
história da Educação a
Distância; Docência na EaD;
Modelos pedagógicos de EaD;
Ambiente Virtual de Ensino e
Aprendizagem;
Design
educacional;
Interação
e
aprendizagem mediadas pelas
tecnologias; Ferramentas elearning; Desenvolvimento e
roteirização de materiais para
diferentes meios; Objetos de
aprendizagem;
Recursos
educacionais
abertos;
Ferramentas de autoria e
colaborativas; Games para a
aprendizagem; Comunicação
dialógica na EaD; Tecnologias
inclusivas;
Inovação
educacional
e
novas

SANTA
CATARINA.
Proposta
Curricular
de
Santa
Catarina:
Formação Integral na Educação
Básica. Florianópolis: SED, 2014 e
SANTA
CATARINA.
Proposta
Curricular
de
Santa
Catarina:
educação infantil, ensino fundamental
e
ensino
médio:
Disciplinas
curriculares. Florianópolis: COGEN,
1998.
Disponíveis
em:
http://www.sed.sc.gov.br/servicos/pro
fessores-e-gestores/16977-novaproposta-curricular-de-sc-2014
;
SANTA CATARINA. Currículo Base
do Ensino Médio do Território
Catarinense, 2020; CADERNOS 2 e
3 e SANTA CATARINA. PORTFÓLIO
DE
COMPONENTES
CURRICULARES
ELETIVOS
NOVO ENSINO MÉDIO - Disponíveis
em:
https://www.sed.sc.gov.br/programase-projetos/30899-novo-ensino-medio

tecnologias;
Tecnologias
educacionais e assistivas.
Inclusão digital. Metodologia
do ensino com o uso de
recursos
tecnológicos.
Softwares educacionais e
software
livre
para
a
educação.
Educação
a
Distância.
Aprendizagem
colaborativa.
Comunidades
virtuais de aprendizagem.
Interação e aprendizagem
mediadas pelas tecnologias.
Ensino
e
aprendizagem
inovadores com tecnologias.
Internet
das
coisas,
inteligência
artificial
e
automação digital. Ética e
noções crítica, significativa e
reflexiva
do
uso
das
tecnologias; Crimes digitais.
Pesquisa, pesquisa científica e
segurança de dados (fontes
seguras):
identificar,
selecionar,
processar
e
analisar
dados,
fatos
e
evidências.

Exclua-se

a)

OBSERVAÇÕES
Os professores para Intérprete Guarani, Arte Indígena Guarani e Educação Física Guarani não participarão do
processo seletivo e serão indicados pelas lideranças indígenas, os quais poderão ter Ensino Médio incompleto,
tendo em vista a dificuldade de encontrar professor indígena com habilitação e o que prevê a legislação
específica desta área de ensino.

Florianópolis, 15 de setembro de 2021
Luiz Fernando Cardoso
Secretário de Estado da Educação

