ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SED

EDITAL Nº 193/2022

O Secretário de Estado da Educação, no uso de suas atribuições legais e
considerando o disposto no artigo 5º 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 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 2213/2021, nº 2214/2021, nº 2215/2021 e nº 2216/2021 e suas
respectivas retificações.
1. O Processo Seletivo destina-se à escolha e ao provimento de vagas para o cargo
de Professor Admitido em Caráter Temporário para o ano letivo de 2022.
2. As Chamadas serão realizadas conforme a real necessidade, obedecendo toda a
legislação em vigor.
3. A inscrição/cadastro do candidato no certame regulado por este Edital implica na
aceitação de suas regras, sendo sua total e exclusiva responsabilidade conhecer todas as
normas e condições ora estabelecidas, descabendo quaisquer alegações de
desconhecimento e/ou discordância do presente regramento.
4. As informações prestadas e/ou a apresentação de quaisquer documentos
necessários exigidos por este edital, em qualquer momento do certame, são de inteira e
total responsabilidade do candidato.
5. 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.
6. A escolha de vagas será feita de forma não presencial (on-line), conforme as
orientações e cronograma a seguir:
6.1. O candidato deverá fazer seu cadastro no site sso.acesso.gov.br/login, criando sua
conta gov.br;
6.2. Acessar o site ocupacaodevagas.sed.sc.gov.br e realizar seu cadastro ou atualizar
seus dados, a partir das 08h00min do dia 31 de janeiro até as 13h00min do dia 01 de
fevereiro de 2022, EXCETO para as Coordenadorias de Mafra e Maravilha, para as
quais o cadastro e a atualização dos dados será no período das 19h00min do dia 03 até
as 13h00min do dia 04 de fevereiro de 2022;
6.3. Definir suas intenções de vaga, conforme orientações apresentadas pelo Sistema
ocupacaodevagas.sed.sc.gov.br e de acordo com a legislação vigente:
6.3.1. A partir das 08h00min do dia 31 de janeiro até as 13h00min do dia 01
de fevereiro de 2022 para todas as Coordenadorias, EXCETO para as
Coordenadorias de Mafra e Maravilha;
6.3.2. Para as Coordenadorias de Mafra e Maravilha, as intenções ocorrerão
no período das 19h00min do dia 03 até as 13h00min do dia 04 de fevereiro de
2022.

6.4. O(s) registro(s) efetuado(s) conforme o item 6.3 não garante(m) a atribuição da
vaga pretendida, a qual será atribuída após processo de classificação efetuado pelo
Sistema ocupacaodevagas.sed.sc.gov.br, conforme as regras previstas em edital;
6.5. A classificação será processada pelo sistema nos dias 01 e 02 de fevereiro de
2022, EXCETO para as Coordenadorias de Mafra e Maravilha, que será processada no
dia 04 de fevereiro de 2022;
6.6. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 02 de fevereiro de 2022,
após as 19h00min, EXCETO para as Coordenadorias de Mafra e Maravilha, que será
divulgada no dia 04 de fevereiro de 2022, após as 19h00min;
6.7. Após a primeira chamada, o candidato deve acompanhar a publicação dos
cronogramas de chamada da Coordenadoria Regional de Educação de sua escolha no
Portal SED (www.sed.sc.gov.br).
6.8. Ficam advertidos os candidatos de que a ausência de quaisquer comprovantes
dos requisitos exigidos na legislação vigente impossibilitará a admissão, descabendo
direito de remanejo para a outra lista, e, conseqüentemente, perda do direito à vaga
e à participação no processo de escolha regido por este Edital, no ano que estiver
em curso.
7. O candidato deve apresentar, conforme Art. 6º, § 1º, do Decreto 1.669/2022,
cópias dos comprovantes de vacinação à chefia imediata ou por ela designada.
8. Por adequação curricular ao Novo Ensino Médio, algumas disciplinas foram
desdobradas para serem ofertadas como Disciplinas Eletivas. Portanto, o candidato que
prestou concurso em determinadas disciplinas e foi classificado, poderá escolher vagas
também nas disciplinas equivalentes, conforme Anexo I, por fazerem parte dos mesmos
componentes.
9. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar freqüentemente as
publicações de todos os comunicados e/ou Editais referentes ao Processo Seletivo de
que trata este Edital, no Portal SED (www.sed.sc.gov.br).
10. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Estado da Educação.
11. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Florianópolis, 28 de janeiro de 2022.

Luiz Fernando Cardoso
Secretário de Estado da Educação

ANEXO I
Atenção Candidatos!
Por adequação curricular ao Novo Ensino Médio, algumas disciplinas foram desdobradas
para serem ofertadas como Disciplinas Eletivas. Portanto, o candidato que prestou
concurso em determinadas disciplinas e foi classificado, poderá escolher vagas também
nas disciplinas equivalentes conforme tabela abaixo, por fazerem parte dos mesmos
componentes.

Candidatos
Classificados em...

Educação Física
(Grupo do Núcleo
Comum ACT)
Arte (Grupo do
Núcleo Comum
ACT)
Práticas em Libras
(Grupo dos
Componentes da
Parte Flexível)

Disciplinas
Equivalentes para
Escolha
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443

4444
Língua Portuguesa e
Literatura (Grupo do 4445
Núcleo Comum
ACT)
4446
4447
4448
4449
4450
4451

Nome do Componente Curricular
Práticas corporais: cultura corporal de
movimento
Práticas corporais: cultura corporal de
movimento I
Práticas corporais: cultura corporal de
movimento II
Práticas das linguagens artísticas
Práticas das linguagens artísticas I
Práticas das linguagens artísticas II
Práticas em LIBRAS
Práticas em LIBRAS I
Práticas em LIBRAS II
Práticas de linguagem no campo
jornalístico-midiático
Práticas de linguagem no campo
jornalístico-midiático I
Práticas de linguagem no campo
jornalístico-midiático II
Práticas de multiletramentos no campo
artístico-literário
Práticas de multiletramentos no campo
artístico-literário I
Práticas de multiletramentos no campo
artístico-literário II
Práticas de linguagens e intervenção
sociocultural
Práticas de linguagens e intervenção
sociocultural I
Práticas de linguagens e intervenção
sociocultural II
Práticas de letramento literário com ênfase
na literatura local
Práticas de letramento literário com ênfase
na literatura local I
Práticas de letramento literário com ênfase
na literatura local II

Matemática e suas
tecnologias (Grupo
dos Componentes
da Parte Flexível)

734
4452
4453
4323
4454
4455
4324
4456
4457
4304
4458
4459
4460
4461
4462

Ciências Humanas e 4463
Sociais Aplicadas
4464
(Grupo dos
Componentes da
4465
Parte Flexível)
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
Ciências da
Natureza e suas
tecnologias (Grupo
dos Componentes
da Parte Flexível)

4474
4475
4476

4477
4478
4479
4480
Ciência e Tecnologia 22
(Grupo dos
4316

Matemática Aplicada
Matemática Aplicada I
Matemática Aplicada II
Educação Financeira
Educação Financeira I
Educação Financeira II
Educação Fiscal
Educação Fiscal I
Educação Fiscal II
Jogos de Raciocínio Lógico-Matemático
Jogos de Raciocínio Lógico-Matemático I
Jogos de Raciocínio Lógico-Matemático II
Laboratório de Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas
Laboratório de Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas I
Laboratório de Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas II
Diálogos contemporâneos das juventudes:
diversidades e pluralidades
Diálogos contemporâneos das juventudes:
diversidades e pluralidades I
Diálogos contemporâneos das juventudes:
diversidades e pluralidades II
Pesquisas de campo e intervenção local
Pesquisas de campo e intervenção local I
Pesquisas de campo e intervenção local II
Estudos e projetos culturais
Estudos e projetos culturais I
Estudos e projetos culturais II
Conhecimentos científicos em Ciências da
Natureza
Conhecimentos científicos em Ciências da
Natureza I
Conhecimentos científicos em Ciências da
Natureza II
Experimentação e outras práticas
investigativas
Experimentação e outras práticas
investigativas I
Experimentação e outras práticas
investigativas II
Sociedade, saúde e meio ambiente
Sociedade, saúde e meio ambiente I
Sociedade, saúde e meio ambiente II
Educação Tecnológica
Educação Tecnológica I

Componentes da
Parte Flexível)

Componentes
Integradores (Grupo
dos Componentes
da Parte Flexível)

4317
4481
4482
4483
4320
4484
4485
4486
4487
4488
4427
4429
4430
4325
4426
4425
4327
4424
4423

Educação Tecnológica II
Pensamento Computacional
Pensamento Computacional I
Pensamento Computacional II
Cultura Digital
Cultura Digital I
Cultura Digital II
Projeto de Pesquisa e Iniciação Científica
Projeto de Pesquisa e Iniciação Científica I
Projeto de Pesquisa e Iniciação Científica II
Projeto de Intervenção
Projeto de Intervenção I
Projeto de Intervenção II
Educação Empreendedora
Educação Empreendedora I
Educação Empreendedora II
Estudos Dirigidos
Estudos Dirigidos I
Estudos Dirigidos II

