ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SED
EDITAL Nº 2.907/2021/SED – RETIFICAÇÃO
(ALTERA o Edital nº 2.215/2021/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 no Instituto Estadual de Educação, doravante denominado IEE, durante os anos letivos de 2022 e 2023,
que passa a vigorar com as seguintes alterações, permanecendo inalteradas todas as demais disposições.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Onde se lê
1.1. O Processo Seletivo será regido por este Edital, seus Anexos e eventuais
posteriores retificações e complementações, instruções normativas,
comunicados, avisos e notas oficiais nos endereço eletrônicos do concurso
www.selecon.org.br e www.sed.sc.gov.br, e/ou, ainda, a critério da Comissão
Especial da SED da SED, no Diário Oficial do Estado e nas orientações do
Cartão de Convocação de Etapa - CCE, nos Editais de Convocações, nas
Capas das Provas e no Cartão de Respostas. Sua execução caberá ao Instituto
Nacional de Seleções e Concursos – Instituto Selecon, instituição com atuação
em âmbito nacional, especializada em concursos públicos, contratada pela
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina-SC para a
organização e execução do certame.
1.1.1. O Instituto Selecon prestará informações e esclarecimentos ao candidato
através dos seguintes meios: Central telefônica (para informações e
esclarecimentos): Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC (SAC): 0800
799 9905– (21) 2323-3180, somente em dias úteis, das 9h às 17h. Endereço
Eletrônico Selecon: www.selecon.org.br E-mail do concurso exclusivo para
contato de candidato: faleconosco@selecon.org.br.
1.1.2. Para envio de documento(s) ao Instituto Selecon, quando exigido neste
Edital ou solicitado pela Organização do certame, o candidato deverá proceder
da seguinte forma:
Para envio de documento(s):
Quando exigido por Edital, somente através de Upload (envio de documento
digitalizado, via internet, por meio de arquivo eletrônico): através do endereço
eletrônico www.selecon.org.br, no painel do candidato.

Leia-se:
1.1. O Processo Seletivo será regido por este Edital, seus Anexos e eventuais
posteriores retificações e complementações, instruções normativas,
comunicados, avisos e notas oficiais no endereço eletrônico do concurso nos
endereços eletrônicos https://acafe.selecao.net.br/e http://www.sed.sc.gov.br,
e/ou, ainda, a critério da Comissão Especial da SED, no Diário Oficial do
Estado e as orientações do Cartão de Convocação de Etapa - CCE, nos Editais
de Convocações, nas Capas das Provas e no Cartão de Respostas. Sua
execução caberá à Associação Catarinense das Fundações Educacionais,
doravante denominada ACAFE, instituição com inquestionável capacidade
técnica e experiência na matéria, ilibada reputação ético-profissional,
sem
fins
lucrativos
e experiência
reconhecida na realização de
processos seletivos, contratada pela Secretaria de Estado da Educação do
Estado de Santa Catarina-SC para a organização e execução do certame. Em
todos os demais itens e subitens deste Edital o nome da instituição contratada
passa a ser substituído por: ACAFE.
1.1.1. A SED prestará informações e esclarecimentos ao candidato através do
seguinte meio:
E-mail do concurso exclusivo
processoseletivoact@sed.sc.gov.br

para

contato

de

candidato:

1.1.2. Para envio de documento(s) ao a ACAFE, quando exigido neste Edital
ou solicitado pela Organização do certame, o candidato deverá proceder da
seguinte forma:
Para envio de documento(s):

Quando exigido por Edital, somente através de Upload (envio de documento
digitalizado, via internet, por meio de arquivo eletrônico): através do endereço
eletrônico https://acafe.selecao.net.br/, na área do candidato.

Onde se lê
1.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o teor deste Edital e o prazo
para encaminhamento de impugnações será de 48 (quarenta e oito) horas,
imediatamente posteriores à data de publicação deste Edital, somente através do email faleconosco@selecon.org.br.

Leia-se:
1.2. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o teor deste Edital e o
prazo para encaminhamento de impugnações será de 48 (quarenta e oito)
horas, imediatamente posteriores à data de publicação deste Edital, somente
através do e-mail processoseletivoact@sed.sc.gov.br.

Onde se lê
1.4.1. É única e exclusiva responsabilidade do candidato seguir estritamente as
instruções contidas neste Edital, bem como acompanhar o cronograma e as
publicações oficiais referentes ao andamento deste certame, nos termos abaixo
dispostos:

Leia-se:
1.4.1. 1É única e exclusiva responsabilidade do candidato seguir estritamente
as instruções contidas neste Edital, bem como acompanhar o cronograma e as
publicações oficiais referentes ao andamento deste certame, nos termos abaixo
dispostos:

[...]
c) A publicidade oficial deste certame, até a homologação final, dar-se-á
através dos endereços eletrônicos www.sed.sc.gov.br e www.selecon.org.br,
e/ou, ainda, a critério da Comissão Especial da SED da SED, do Diário Oficial
do Estado, onde, ao longo do certame, poderão ser publicados extratos e/ou
Editais;
d) O certame seguirá o Cronograma de Execução, Anexo I deste Edital. As
datas ora definidas poderão sofrer alteração em virtude da necessidade de
ajustes operacionais, garantida a publicidade legal nos meios de comunicação
acima estipulados, não cabendo quaisquer alegações de prejuízo e/ou
solicitações de ressarcimento, exceto nos casos específicos previstos neste
Edital;

[...]

c)
A publicidade oficial deste certame, até a homologação final, dar-se-á
através
dos
endereços
eletrônicos
www.sed.sc.gov.br
e
https://acafe.selecao.net.br/, e/ou, ainda, a critério da Comissão Especial da
SED da SED, do Diário Oficial do Estado, onde, ao longo do certame, poderão
ser publicados extratos e/ou Editais;
d) O certame seguirá o Cronograma de Execução, Anexo I deste Edital. As
datas ora definidas poderão sofrer alteração em virtude da necessidade de
ajustes operacionais, garantida a publicidade legal nos meios de comunicação
acima estipulados, não cabendo quaisquer alegações de prejuízo e/ou
solicitações de ressarcimento, exceto nos casos específicos previstos neste
Edital;

[...]
j) Todos os horários definidos neste Edital, seus anexos e demais publicações
oficiais referentes ao andamento deste certame, possuem como referência o
horário de Brasília-DF. Todas as publicações oficiais previstas serão realizadas
a partir das 19h da data prevista no Cronograma de Execução – Anexo I deste
Edital.

1.d.1. Em face à alteração da data para realização da prova objetiva, os
candidatos com inscrições devidamente quitadas e homologadas
poderão solicitar o ressarcimento do valor pago referente à
inscrição, no período estabelecido no cronograma disposto no
ANEXO I deste edital, através do preenchimento de formulário
eletrônico específico para tal fim na área do candidato, no endereço
eletrônico https://acafe.selecao.net.br/.

k) Durante toda a execução do certame os candidatos poderão ainda
esclarecer
suas
dúvidas
através
do
endereço
eletrônico
faleconosco@selecon.org.br ou pelo telefone (SAC): 0800 799 9905– (21)
2323-3180, de segunda a sexta-feira, somente em dias úteis, no horário das 9h
às 17h.

1.d.2. O pagamento será realizado pela SED em no máximo até 05
(cinco)
dias
após
a
aplicação
da
prova
objetiva.

[...]

j) Todos os horários definidos neste Edital, seus anexos e demais publicações
oficiais referentes ao andamento deste certame, possuem como referência o
horário de Brasília-DF. Todas as publicações oficiais previstas poderão ser
realizadas a partir das 19h da data prevista no Cronograma de Execução –
Anexo I deste Edital.
k) Durante toda a execução do certame os candidatos poderão ainda
esclarecer
suas
dúvidas
através
do
endereço
eletrônicoprocessoseletivoact@sed.sc.gov.br, de segunda a sexta-feira,
somente em dias úteis, no horário das 9h às 17h.

Onde se lê
2.1 As inscrições serão realizadas somente via internet e poderão ser
realizadas a partir das 00h01min do dia 12 de setembro de 2021 até
23h59min do dia 30 de setembro de 2021, exclusivamente pelo endereço
eletrônico www.selecon.org.br.

Leia-se:
2.1 As inscrições serão realizadas somente via internet e poderão ser
realizadas a partir das 00h01min do dia 12 de setembro de 2021 até
23h59min do dia 30 de setembro de 2021, exclusivamente pelo endereço
eletrônico do certame.

Onde se lê
3.5 O simples preenchimento dos dados necessários ou apresentação dos
comprovantes exigidos para a solicitação de isenção, ou de já ter obtido o
benefício em outros certames não garantem, por si sós, o deferimento da
solicitação, o que está sujeito à análise, por parte do Instituto Selecon, com
base na legislação em vigor, ao cumprimento dos requisitos exigidos para o
deferimento, podendo este valer-se de consulta aos órgãos gestores aos quais
o candidato declara estar vinculado, para verificar a veracidade das
informações prestadas por ele.

Leia-se:
3.5. O simples preenchimento dos dados necessários ou apresentação dos
comprovantes exigidos para a solicitação de isenção, ou de já ter obtido o
benefício em outros certames não garantem, por si sós, o deferimento da
solicitação, o que está sujeito à análise, com base na legislação em vigor, ao
cumprimento dos requisitos exigidos para o deferimento, podendo este valer-se
de consulta aos órgãos gestores aos quais o candidato declara estar vinculado,
para verificar a veracidade das informações prestadas por ele.

Onde se lê
6.1.2 A Redação será constituída de Tema para dissertação de, no mínimo 20 e
no máximo 30 linhas, onde se verificará a capacidade do candidato no
desenvolvimento e construção das ideias vinculadas ao tema proposto,
na correta aplicação da ortografia e no uso da gramática.

Leia-se:
6.1.2 A Redação será constituída de Tema para dissertação de, no mínimo 10
e no máximo 20 linhas, onde se verificará a capacidade do candidato no
desenvolvimento e construção das ideias vinculadas ao tema proposto,
na correta aplicação da ortografia e no uso da gramática.

Onde se lê
7.4 O Instituto SELECON comunicará todos os atos e Editais pertinentes a este
Edital, através do endereço eletrônico www.selecon.org.br, portanto o candidato
deve acompanhar todas as publicações, diariamente, a fim de não perder
prazos e tomar conhecimento de orientações e resultados.

Leia-se:
7.4 A ACAFE comunicará todos os atos e Editais pertinentes a este Edital,
através do endereço eletrônico https://acafe.selecao.net.br/, portanto o
candidato deve acompanhar todas as publicações, diariamente, a fim de não
perder prazos e tomar conhecimento de orientações e resultados.

Onde se lê
7.21 O Cartão de Respostas não poderá ser substituído, tendo em vista sua
codificação, sendo o candidato responsável pela conferência dos dados impressos
no Cartão de Respostas, em especial o nome e o número de inscrição, bem como
pela entrega do seu cartão, devidamente preenchido e assinado

Leia-se:
7.21 O Cartão de Respostas não poderá ser substituído em caso de marcação
errada ou rasura, sendo o candidato responsável pela conferência dos dados
impressos no Cartão de Respostas, em especial o nome e o número de
inscrição, bem como pela entrega do seu cartão, devidamente preenchido e
assinado.

Onde se lê
7.23 O tempo de duração da Prova Objetiva será de até 3h e 30 min (3 horas e
trinta minutos), incluído o tempo para a realização da Redação e
preenchimento do Cartão de Respostas.

Leia-se:
7.23 O tempo de duração da Prova Objetiva será de até 04h00min (quatro horas),
incluído o tempo para a realização da Redação e preenchimento do Cartão de
Respostas.

7.24 O candidato, só poderá ausentar-se da sala de aplicação de provas, após
decorrida 1h e 30min (uma hora e 30min) de prova, contada do efetivo início
das provas, entregando, a partir deste horário, o seu cartão de respostas com a
folha de resposta da redação e o caderno de questões.

7.23.1. Aos candidatos inscritos para realização de mais de uma prova objetiva,
aplica-se a duração de até 04h00min (quatro horas) para realização de todas as
provas, conforme disposto no subitem 7.23.

7.25 O candidato só poderá ausentar-se levando o caderno de questões, a
partir de 1h (uma hora) para o término da aplicação de provas, quando deverá
entregar seu cartão de respostas com a folha de respostas da redação, sob
pena de eliminação.
7.26 Não será permitida, em hipótese alguma, por medida de segurança, a
cópia de gabaritos no local de provas. O Instituto Selecon disponibilizará em
seu endereço eletrônico www.selecon.org.br, os gabaritos preliminares das
provas aplicadas, assim como as imagens das questões dos cadernos de
provas, até às 22h do dia da aplicação.

Onde se lê
8 DA ANÁLISE DE TÍTULOS

7.24. O candidato, só poderá ausentar-se da sala de aplicação de provas, após
decorrida 1h e 30min (uma hora e 30min) de prova, contada do efetivo início das
provas, entregando, a partir deste horário, o seu cartão de respostas com a folha de
resposta da redação e o caderno de questões.
7.25. Não será permitida, em hipótese alguma, por medida de segurança, ao
candidato ausentar-se da sala de provas portando o caderno de questões.
7.26. Será permitido ao candidato a cópia de gabaritos no local de provas, em
instrumento próprio, fornecido pela equipe de aplicação. A ACAFE disponibilizará
em seu endereço eletrônico https://acafe.selecao.net.br/, os gabaritos preliminares
das provas aplicadas, assim como os cadernos de provas por disciplina, no dia
seguinte da aplicação.

Leia-se:
8 DA ANÁLISE DE TÍTULOS E TEMPO DE SERVIÇO

8.1 Conforme estabelecido no Cronograma de Execução, Anexo Ideste Edital, os
candidatos não eliminados na prova objetiva e devidamente convocados para a
Análise de Títulos e Tempo de Serviço, deverão enviar as documentações
necessárias (Títulos e Tempo de Serviço) no período previsto no referido
Cronograma, não sendo recebidos títulos em outra ocasião. Para tanto, os
candidatos deverão fazer o acompanhamento das datas previstas em Edital para
fazer o envio, através de Upload, da seguinte documentação digitalizada no
campo específico na área do candidato, conforme item 1.1.2 deste Edital:

8.1 Conforme estabelecido no Cronograma de Execução, Anexo Ideste Edital,
todos os candidatos inscritos, deverão enviar as documentações necessárias
(Títulos e Tempo de Serviço) no período previsto no referido Cronograma, não
sendo recebidos títulos em outra ocasião. Para tanto, os candidatos deverão
fazer o acompanhamento das datas previstas em Edital para fazer o envio,
através de Upload,da seguinte documentação digitalizada no campo
específico na área do candidato e obrigatoriamente a confirmação dos dados
já informados, além da inserção de dados cadastrais adicionais solicitados pela
banca, no endereço eletrônico https://acafe.selecao.net.br/, conforme item 1.1.2
deste Edital:

[...]

[...]

8.1.1 Cada um dos documentos listados no item 8.8 deste Edital devem ser

8.1.1 Cada um dos documentos listados no item 8.8 deste Edital devem ser

digitalizados e salvos, individualmente, em arquivos nas extensões “PDF”. O
tamanho máximo de cada um dos arquivos a serem enviados é de 4 MB.

digitalizados e salvos, individualmente, em arquivos nas extensões “PDF”. O
tamanho máximo de cada um dos arquivos a serem enviados é de 5 MB.

[...]

8.1.1.1 Cada arquivo inserido equivale a um documento comprobatório, não
podendo o candidato inserir arquivo que contenha mais de um documento
comprobatório, sob pena de desconsideração dos arquivos anexados

8.2 O candidato deverá enviar seus títulos e tempo de serviçopara adisciplina em
que houver se inscrito e for convocado, contudo, antes de fazê-lo, deve atentar-se
ao item 2.7 deste Edital e seus subitens, e atentar-se ao procedimento previsto
no item 8.1 deste Edital e seus subitens para a disciplina escolhida e em que
for convocado. O candidato deve atender a todos os requisitos exigidos por este
Edital nadisciplina em que se inscrever.
8.3 Somente serão recebidas as documentações (Títulos e Tempo de Serviço) dos
candidatos não eliminados na prova objetiva e convocados para Análise de Títulos
e Tempo de Serviço, na forma do exposto no subitem 8.1 .
[...]
8.6 O envio dos títulos via Upload e a comprovação de todos os documentos
necessários são de inteira responsabilidade do candidato.
8.7 Cada título será considerado e avaliado uma única vez,para a disciplina,
conforme as exigências da tabela do subitem 8.8,vedada a cumulatividade de
pontos entre títulos do mesmo nível. Comprovada, em qualquer tempo,
irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos, o candidato perderá os pontos
correspondentes, assegurados a ampla defesa e o contraditório

8.1.1.2 O candidato deverá anexar o documento exatamente no item destinado
para tal fim, sob pena de desconsideração dos arquivos anexados em outros
itens. (Ex.: pós-graduação anexada no local de doutorado).
[...]
8.2 O candidato deverá enviar seus títulos e tempo de serviço para a disciplina
em que houver se inscrito, contudo, antes de fazê-lo, deve atentar-se ao item
2.7 deste Edital e seus subitens, e atentar-se ao procedimento previsto no
item 8.1 deste Edital e seus subitens para a disciplina escolhida. O
candidato deve atender a todos os requisitos exigidos por este Edital na
disciplina em que se inscrever.
8.3 Somente serão pontuadas as documentações (Títulos e Tempo de Serviço)
dos candidatos não eliminados na prova objetiva, na forma do exposto no
subitem 8.1.
[...]
8.6 O envio dos títulos via Upload e a comprovação de todos os documentos
necessários e a conferência e inserção dos dados cadastrais solicitados pela
banca, são de inteira responsabilidade do candidato.
8.7 Cada título será considerado e avaliado uma única vez por nível e em cada
disciplina (um título para Especialização Lato Sensu / MBA, um título para
Mestrado Stricto sensu e um título para Doutorado Stricto sensu ), conforme as
exigências e pontuação por título da tabela do subitem 8.8, vedada a
cumulatividade de pontos entre títulos do mesmo níveldo mesmo nível.
Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos
títulos, o candidato perderá os pontos correspondentes, assegurados a ampla
defesa e o contraditório.

Onde se lê

8.8 TABELA DE PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS:
Categoria
(somente cursos concluídos)

1.Pós-graduação*
Somente
títulos
que
guardarem relação direta
com a área de atuação
do cargo

Pontuação (por
Título)

Doutorado
Stricto sensu

15

Mestrado
Stricto sensu

10

Especialização
Lato Sensu /
MBA

5

Forma de apresentação
a) Para comprovação de conclusão de curso de Pós-Graduação stricto sensu em nível de Doutorado e/ou
Mestrado, será aceita a cópia do diploma, expedido e registrado pela Instituição responsável pelo Curso. Caso
ainda não possua o diploma, será aceito documento expedido pela Instituição responsável pelo Curso, devendo
constar expressamente a conclusão do curso.
b) Para comprovação de conclusão de curso de Pós-Graduação lato sensu em nível de Especialização e/ou MBA,
com carga horária mínima de 360 horas, será aceita a cópia do certificado, expedido e registrado pela Instituição
responsável pelo Curso. Caso ainda não possua o certificado, será aceito documento expedido pela Instituição
responsável pelo Curso, devendo constar expressamente a sua conclusão e carga horária.
Deverá constar expressamente no documento de comprovação do curso de Especialização Lato Sensu (no
mínimo, 360 horas, a distância e/ou presencial), a informação “pós-graduação Lato Sensu”; ou ter referência
expressa às resoluções do Conselho Nacional de Educação sobre o estabelecimento das normas para o
funcionamento de cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização.
A comprovação da experiência profissional na área de atuação do cargo a que concorre deverá ser feita da seguinte
forma:

A cada 6 (seis)
meses completos
a) Para os Projetos e suas modalidades (item 2.1): declaração emitida pela instituição, nos termos do modelo, Anexo
de experiência será
VI deste Edital. NÃO será considerado saldo inferior a seis meses nem sobreposição de tempo nos documentos
atribuído 0,5 ponto.
apresentados, como também o tempo de servidor aposentado ou com processo de aposentadoria emtramitação.
A
pontuação
b)Para experiência nas Unidades Escolares do Estado (item 2.2): declaração emitida pela Unidade Escolar, nos
máxima
termos do modelo, Anexo VII deste Edital. Neste item, para fins de composição da nota total, serão somados os pontos
será de
dos itens 1, 2 e/ou 3, conforme cada caso.
5,0 pontos
NÃO será considerada sobreposição de tempo nos documentos apresentados, como também o tempo de servidor
1. De 1-10
aposentado ou com processo de aposentadoria em tramitação.
1,0
2.2. Tempo de
ponto
anos
c) O tempo de serviço será válido até a data de 31/08/2021.
serviço
prestado às
2. De 112,0
pontos
Unidades
20 anos
Escolares de
3. 21 anos
3,0
pontos
Santa Catarina
ou mais
*Desde que não seja a de requisito/habilitação para contratação.
**Nos casos em que a nomenclatura do curso possa não ser suficiente para a Banca aferir a relação com a área a que concorre, o candidatodeverá anexar junto ao título o conteúdo
programático e/ou a ementa de modo a permitir à Banca realizar a análise, com vistas à eventual aferição.
I. O candidato somente poderá apresentar/enviar um único Título em cada categoria (um para Doutorado; um para Mestrado; um para Especialização).
II. Os Títulos, quando expedidos em língua estrangeira, deverão estar acompanhados da tradução para a língua portuguesa por Tradutor Juramentado e, ainda, no caso de Pós-Graduação,
da revalidação, de acordo com a Lei Federal 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

2. Experiência* profissional
na área de
atuação do cargo a que
concorre, excluídos os
períodos concomitantes.
NÃO serão considerados
como experiência
profissional trabalhos
voluntários, estágios,
monitorias, tutorias, bolsas
de pesquisa e iniciação
científica.

Leia-se:

2.1. Atuação
em Projetos e
suas
modalidades
específicas do
cargo a que
concorre

TABELA DE PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS:
Categoria
Nível
(somente cursos
(somente cursos
concluídos)
concluídos)

1.Pós-graduação*
Somente
títulos
que
guardarem relação direta
com a área de atuação do
cargo**

Doutorado Stricto sensu

15

Mestrado
Stricto sensu

10

Especialização Lato
Sensu / MBA

5

Forma de apresentação
a) Para comprovação de conclusão de curso de Pós-Graduação stricto sensu em nível
de Doutorado e/ou Mestrado, será aceita a cópia do diploma, expedido e registrado
pela Instituição responsável pelo Curso. Caso ainda não possua o diploma, será aceito
documento expedido pela Instituição responsável pelo Curso, devendo constar
expressamente a conclusão do curso.
c) Para comprovação de conclusão de curso de Pós-Graduação lato sensu em nível de
Especialização e/ou MBA, com carga horária mínima de 360 horas, será aceita a
cópia do certificado, expedido e registrado pela Instituição responsável pelo Curso.
Caso ainda não possua o certificado, será aceito documento expedido pela Instituição
responsável pelo Curso, devendo constar expressamente a sua conclusão e carga
horária.
Deverá constar expressamente no documento de comprovação do curso de
Especialização Lato Sensu (no mínimo, 360 horas, a distância e/ou presencial), a
informação “pós-graduação Lato Sensu”; ou ter referência expressa às resoluções do
Conselho Nacional de Educação sobre o estabelecimento das normas para o
funcionamento de cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização.

Pontuação por tempo de
serviço

Categoria

2.1. Atuação em Projetos
e
suas modalidades
específicas do cargo a
que concorre
2. Experiência* profissional na
área de
atuação do cargo a que
concorre, excluídos os
períodos concomitantes.
NÃO serão considerados como
experiência profissional
trabalhos voluntários, estágios,
monitorias, tutorias, bolsas de
pesquisa e iniciação científica.

Pontuação (por Título)

A cada 6 (seis) meses
completos de experiência será
atribuído 0,5 ponto.
A pontuação máxima
será de 5,0 pontos
1. De 1-10 anos

2.2. Tempo de serviço
prestado às Unidades
Escolares de Santa
Catarina

2. De 11-20 anos

3. 21 anos ou mais

1,0 ponto

2,0 pontos

3,0 pontos

Forma de apresentação
A comprovação da experiência profissional na área de atuação do cargo a que concorre
deverá ser feita da seguinte forma:
b) Para os Projetos e suas modalidades (item 2.1): declaração emitida pela instituição, nos
termos do modelo, Anexo VI deste Edital. O candidato deverá obrigatoriamente, além do
UPLOAD da declaração emitida pela instituição, preencher o formulário eletrônico específico
na área do candidato com os respectivos períodos constantes na declaração assinada pela
instituição. NÃO será considerado saldo inferior a seis meses nem sobreposição de tempo
nos documentos apresentados, como também o tempo de servidor aposentado ou com
processo de aposentadoria em tramitação.
b) Para experiência nas Unidades Escolares do Estado (item 2.2): declaração emitida pela
Unidade Escolar, nos termos do modelo, Anexo VII deste Edital. O candidato deverá
obrigatoriamente, além do UPLOAD da declaração emitida pela instituição, preencher o
formulário eletrônico específico na área do candidato com os respectivos períodos constantes
na declaração assinada pela instituição. Neste item, para fins de composição da nota total,
serão somados os pontos dos itens 1, 2 e/ou 3, conforme cada caso.
NÃO será considerada sobreposição de tempo nos documentos apresentados, como
também o tempo de servidor aposentado ou com processo de aposentadoria em
tramitação.
c) O tempo de serviço será válido até a data de 31/08/2021.

*Desde que não seja requisito/habilitação para contratação.
**Nos casos em que a nomenclatura do curso possa não ser suficiente para a Banca aferir a relação com a área a que concorre, o candidatodeverá anexar junto ao título o conteúdo
programático e/ou a ementa de modo a permitir à Banca realizar a análise, com vistas à eventual aferição.
I. O candidato somente poderá apresentar/enviar um único Título em cada categoria (um para Doutorado; um para Mestrado; um para Especialização).
II. Os Títulos, quando expedidos em língua estrangeira, deverão estar acompanhados da tradução para a língua portuguesa por Tradutor Juramentado e, ainda, no caso de Pós-Graduação,
da revalidação, de acordo com a Lei Federal 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Onde se lê
9.2 Os recursos deverão ser preenchidos/digitados na Área do Candidato, no site
www.selecon.org.br para interposição de recurso, seguindo as orientações da página.
Não haverá hipótese de solicitação do pedido de revisão de outra forma e/ou por outro
meio senão aquele disponibilizado para tal na respectiva página Área do candidato,
considerando-se deserto o pedido cujo preparo seja efetuado de outro modo e em
desconformidade com as regras deste item.

Leia-se:

9.2 Os recursos deverão ser preenchidos/digitados na Área do Candidato, no
site https://acafe.selecao.net.br/ para interposição de recurso, seguindo as
orientações da página. Não haverá hipótese de solicitação do pedido de
revisão de outra forma e/ou por outro meio senão aquele disponibilizado para
tal na respectiva páginaÁrea do candidato, considerando-se deserto o pedido
cujo preparo seja efetuado de outro modo e em desconformidade com as
regras deste item.
9.2.1. Não será aceito recurso impresso, via telefone, via postal, via e-mail,
pessoalmente,
WhatsApp
ou,
ainda,
fora
do
prazo.

[...]
9.9. Em nenhuma hipótese será aceito pedido de revisão de recursos ou recurso de
gabarito oficial definitivo.

Onde se lê
10.5 Todos os documentos listados no item 10.4 deste Edital devem ser digitalizados
e salvos, em um único arquivo, na extensão “PDF”. O tamanho máximo da totalidade
dos documentos a serem enviados é de 4MB.

Leia-se:
10.5. Todos os documentos listados no item 10.4 deste Edital devem ser
digitalizados e salvos, em um único arquivo, na extensão “PDF”. O tamanho
máximo da totalidade dos documentos a serem enviados é de 5MB.

Onde se lê
12.5 Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão Especial da SED
em conjunto com o Instituto Selecon.

Leia-se:
12.5 A ACAFE se reserva ao direito de solicitar atualização e inserção de
dados cadastrais a qualquer tempo.
12.6 Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão Especial
da SED em conjunto com a ACAFE.

Substitui-se:
O Anexo I – Cronograma de Execução, passa a vigorar conforme Anexo I do presente Edital.
Florianópolis, 12 de novembro de 2021
Vitor Fungaro Balthazar
Secretário de Estado da Educação – em exercício

ANEXO I
CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DA SED/SC Edital nº 2215/2021

Data

Atividade

Horário

Local e/ou Funções Relacionadas

A partir do dia
09/09/2021

Divulgação Edital.

www.sed.sc.gov.br e/ou Diário Oficial
do Estado de SC

10 e 11/09/2021

Inscrições com pedido de isenção de
taxa de inscrição

No site

12 a 30/09/2021

Inscrições

01/10/2021

20/09/2021
21 e 22/09/2021
24/09/2021
06/10/2021
07 e 08/10/2021

13/10/2021

13/10/2021
14 e 15/10/2021

18/10/2021

12/11/2021
17 a 24/11/2021

Vencimento do boleto bancário com a
taxa de inscrição – Último dia para
pagamento do boleto e último dia
para entrega de laudo para
solicitação de cota de PcD Resultado Preliminar do Pedido de
isenção de taxa de inscrição
Recurso ao Resultado Preliminar do
Pedido de isenção de taxa de
inscrição
Resultado Final do Pedido de isenção
de taxa de inscrição
Resultado Preliminar do pedido de
inclusão de cota para PcD
Recurso ao Resultado Preliminar do
pedido de inclusão de cota para PcD
Resultado do Recurso ao Resultado
Preliminar do pedido de inclusão de
cota para PcD e Resultado Final do
pedido de inclusão de cota para PcD
Divulgação da relação preliminar das
inscrições homologadas (efetivadas)
Recurso ao resultado preliminar das
inscrições homologadas (efetivadas)
Resultado do recurso ao resultado
preliminar das inscrições homologadas
(efetivadas) e, resultado final das
inscrições homologadas (efetivadas)

até 23h59min
do dia

No site
No site

a partir das 19h

No site
No site

a partir das 19h
a partir das 19h

No site
No site
No site
No site

a partir das 19h

a partir das 19h

No site
No site
No site

a partir das 19h
https://acafe.selecao.net.br/
e
www.sed.sc.gov.br e/ou Diário
Oficial do Estado de SC

Republicação do edital
Envio dos Títulos e tempo de serviço
pelos candidatos
Conferência e inserção de dados
cadastrais solicitados pela banca

No site https://acafe.selecao.net.br/

Inserção da Coordenadoria Regional de
Educação.
17 a 24/11/2021

No site https://acafe.selecao.net.br/

Solicitação de ressarcimento da taxa de
inscrição, conforme subitem 1.4.1,
alíneas 1.d.1 e 1.d.2.
Solicitação
de
atendimento
especializado.
Divulgação do Cartão de Convocação
de Etapa (CCE) com data, horário e
local de prova

13/12/2021

Conferência e inserção de dados
cadastrais solicitados pela banca

a partir das 19h

No site https://acafe.selecao.net.br/

Inserção da Coordenadoria Regional
de Educação.

14 e 15/12/2021

Solicitação
de
atendimento
especializado.
Prazo para solicitação de correção de
dados no Cartão de Convocação de

No site https://acafe.selecao.net.br/

Data

Atividade

Horário

Local e/ou Funções Relacionadas

Etapa (CCE)

19/12/2021

Aplicação da Prova Objetiva
Conhecimentos e da Redação

20/12/2021

Divulgação dos gabaritos da prova
objetiva e da prova objetiva aplicada

20 e 21/12/2021

14/01/2022

14/01/2022

15/01/2022

24/01/2021

Diversos locais, com data e horário
das provas, a serem divulgados no
Cartão de Convocação de Etapa
(CCE)
através
do
site
https://acafe.selecao.net.br/

de

Recurso contra o gabarito da prova
objetiva e contra as questões da
prova aplicada
Resultado do recurso contra o gabarito
da prova objetiva e das questões da
prova aplicada.
Divulgação do gabarito definitivo da
prova objetiva aplicada.
Divulgação da imagem do cartão
resposta.
Divulgação do Resultado Preliminar da
prova objetiva, Resultado Preliminar da
Redação, Resultado Preliminar da
Análise
de
Títulos,
Resultado
Preliminar da Análise do tempo de
serviço.
Recurso ao Resultado Preliminar da
prova objetiva, da Redação, do
Resultado Preliminar da Análise de
Títulos e Resultado Preliminar do
tempo de serviço.

Resultado dos Recursos contra a
Classificação Preliminar (Prova
Objetiva, Redação, Títulos e
Tempo de Serviço)

A partir das 10h

No site https://acafe.selecao.net.br/

Até as
23h59min59s

No site https://acafe.selecao.net.br/

a partir das 19h

No site https://acafe.selecao.net.br/

a partir das 19h

No site https://acafe.selecao.net.br/

Das 00h00 às
23h59min59s

No site https://acafe.selecao.net.br/

a partir das 19h

No site https://acafe.selecao.net.br/

Divulgação do Resultado Preliminar do
Processo Seletivo
25/01/2021

Recurso ao Resultado Preliminar do
Processo Seletivo
Resposta ao recurso do Resultado
Preliminar do Processo Seletivo

28/01/2021

00:00 à
23h59min:59s

No site https://acafe.selecao.net.br/
Homologação do Resultado Final do
Processo Seletivo

