ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE
SANTA CATARINA

Edital, Nº 284 de 07 de janeiro de 2020.

Processo Seletivo Simplificado Seminários BNCC do Ensino Médio

Estabelece os procedimentos, abre inscrições sobre o
Processo Seletivo Simplificado e fixa normas para a Seleção
de profissionais da educação para participação do Ciclo de
Seminários para elaboração do Currículo Base do Ensino
Médio do Território Catarinense.

O Secretário de Estado da Educação de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em
cumprimento a Portaria nº 331, de 05 de abril de 2018, do Ministério da Educação, em ação
conjunta à Comissão Estadual de Mobilização para Implementação da Base Nacional Comum
Curricular – BNCC, no Estado de Santa Catarina, constituída por representantes da Secretaria
de Estado da Educação de Santa Catarina, União dos Dirigentes Municipais de Santa Catarina
(UNDIME/SC) e União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação de Santa Catarina
(UNCME/SC) e Federação Catarinense dos Municípios – FECAM, conforme Portaria 529, de
22 de fevereiro de 2018, torna pública a abertura do Edital de Processo Seletivo Simplificado
para a seleção de profissionais da educação que participarão do Ciclo de Seminários para
elaboração do Currículo Base do Ensino Médio do Território Catarinense

1. DOS OBJETIVOS
1.1. Geral
1.1.1. Selecionar profissionais da educação para participar do Ciclo de Seminários de
elaboração do Currículo Base do Ensino Médio do Território Catarinense.
1.2 Específicos
1.2.1 Realizar o processo de seleção de professores do Ensino Médio para participar
do Ciclo de Seminários e webconferências, visando à elaboração do Currículo
Base do Ensino Médio do Território Catarinense.
1.2.2 Selecionar profissionais do Ensino Médio (coordenadores/supervisores,
integradores regionais de Educação, Gestores(as) e/ou equipe pedagógica das
unidades escolares), para elaborar o Currículo Base do Ensino Médio do
Território Catarinense.
2.

DA META

2.1. Selecionar 250 professores/profissionais de Ensino Médio das Redes Municipais de
Educação e da Rede Estadual, para participar do Ciclo de Seminários e webconferências
que tem como objetivo elaborar o Currículo Base do Ensino Médio do Território
Catarinense, tendo como referência o documento da Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) e considerando as propostas curriculares municipais e estaduais de Santa
Catarina, de forma a garantir participação equitativa entre as regiões do Estado.

3. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
3.1. O Processo de Seleção Simplificado de que trata este Edital constará de três etapas:
3.1.1. Inscrição dos candidatos à participação no Ciclo de Seminários e
webconferências para elaboração do Currículo Base do Ensino Médio do Território
Catarinense.
3.1.2. Análise dos documentos descritos nos itens 5 e 7 deste edital, os quais deverão
ser inseridos pelos candidatos inscritos, no ato da inscrição, em campo próprio.
3.1.3. Divulgação do resultado final dos candidatos selecionados.
3.2. A inscrição será gratuita e deverá ser realizada na página oficial da Secretaria de Estado
da Educação, por meio do endereço eletrônico www.sed.sc.gov.br.
3.3. Os participantes selecionados para os Ciclos de Seminários serão custeados nas suas
despesas de alimentação, de transporte e de hospedagem nas datas do Ciclo de
Seminários.
3.4. Os documentos enviados pelos candidatos inscritos serão analisados pela equipe de
seleção e aprovados pela Comissão Estadual de Mobilização para Implementação da
Base Nacional Comum Curricular no Estado de Santa Catarina – BNCC/SC.
3.5. O resultado final da inscrição será divulgado na página oficial da Secretaria de Estado
da Educação www.sed.sc.gov.br e na página oficial da UNDIME/SC no endereço
www.undime-sc.org.br, no dia 14 de março de 2020.

4. DA INSCRIÇÃO
4.1. O período para inscrições será de 04 de fevereiro a 04 de março de 2020.
4.2. A inscrição deverá ser realizada, exclusivamente, pela internet, na página oficial da
Secretaria de Estado da Educação – SED (www.sed.sc.gov.br) e os documentos deverão
ser anexados em campo próprio, também no ato da inscrição.
4.3. Para efetuar a inscrição pela internet, o candidato deverá ler atentamente e aceitar o
Edital do Processo Seletivo Simplificado do Ciclo de Seminários para construção do
Currículo Base do Ensino Médio de Santa Catarina, bem como as orientações
constantes no formulário eletrônico de inscrição e anexar, em um único arquivo, todas
as cópias digitalizadas e legíveis dos documentos exigidos no item 5 deste Edital.
4.4. É de exclusiva responsabilidade do candidato o correto preenchimento do requerimento
de inscrição e o envio, em campo próprio, dos documentos exigidos em arquivo
digitalizado e legível.

4.5. Ao inscrever-se, o candidato deverá, obrigatoriamente, preencher todos os campos do
formulário eletrônico de inscrição de acordo com a sua formação e atuação profissional,
bem como incluir todos os documentos solicitados.
4.6. Após a efetivação da inscrição, não será aceito pedido de alteração dos dados
cadastrados.
4.7. As informações prestadas no Formulário Eletrônico de Inscrição e nos documentos
enviados são de inteira responsabilidade do candidato.
4.8. Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atendam, rigorosamente, ao
estabelecido neste edital.
4.9. Será permitida uma única inscrição por CPF.
4.10. A inscrição do candidato implica no conhecimento e tácita aceitação das normas e
condições estabelecidas neste edital e das decisões que possam ser tomadas pela
Comissão Estadual de Mobilização para Implementação da Base Nacional Comum
Curricular no Estado de Santa Catarina – BNCC/SC.
4.11. Reserva-se à Comissão Estadual de Mobilização para Implementação da Base
Nacional Comum Curricular no Estado de Santa Catarina – BNCC/SC o direito de
excluir deste Processo Seletivo Simplificado o candidato que não preencher o respectivo
documento de forma completa e correta, bem como o candidato que não apresentar
documentação de comprovação, conforme exigido no item 5 do presente edital, assim
como fornecer dados inverídicos ou falsos, estando, o referido candidato, sujeito às
penalidades
legais.

5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS
5.1 O candidato deverá anexar em arquivo, em campo próprio, cópia digitalizada legível,
frente e verso, dos documentos abaixo:
a) Carteira de Identidade;
b) CPF;
c) Contracheque;
d) Diploma de conclusão de Curso de Graduação, Especialização, Mestrado, Doutorado,
conforme titulação informada na inscrição, de acordo com o item 7.1.1.2 do presente
edital;
e) Currículo Lattes, cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq, bem como, a devida
comprovação dos itens apontados nos Critérios de Pontuação descritos no item 10 do
presente edital;
f) Declaração de participação em eventos/cursos relacionados à BNCC (Anexo III);
g) Declaração de participação em eventos/cursos relacionados à Propostas Curriculares
das Redes Estadual e Municipal (Anexo IV);
h) Declaração de veracidade das informações prestadas (Anexo V);
i) Atestado de tempo de Serviço no Magistério público (Anexo VI).

6.

DA SELEÇÃO

6.1. A Comissão Estadual de Mobilização para Implementação da Base Nacional Comum
Curricular no Estado de Santa Catarina – BNCC/SC é soberana e tem poder de decisão sobre
a seleção de profissionais da educação que participarão do Ciclo de Seminários para
construção do Currículo Base do Ensino Médio de Santa Catarina.
6.2. Os profissionais da educação, selecionados por meio deste Edital, estarão
comprometidos, a partir da sua seleção, com a participação na elaboração do Currículo Base
do Ensino Médio do Território Catarinense, tendo como referência o documento da Base
Nacional Comum Curricular (BNCC), durante o Ciclo de Seminários para elaboração do
referido documento, bem como, com outras demandas inerentes a esta ação.
6.3. Os participantes do Ciclo de Seminários para produção do Currículo Base do Ensino
Médio de Santa Catarina terão as despesas com alimentação, hospedagem e transporte
custeadas pela Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina.
6.4. Será garantida aos participantes dos Ciclos de Seminários para elaboração do Currículo
Base do Ensino Médio de Santa Catarina, declaração de comparecimento, contento a
justificativa para o abono relativo aos dias de participação.
6.5. Os participantes deverão atuar como elaboradores e revisores durante o Ciclo de
Seminários, bem como multiplicadores e formadores no processo de implementação destes
currículos, em suas regiões, após o término do referido Ciclo.

7.

DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
7.1. A seleção dos 250 participantes será realizada da forma descrita abaixo:
7.1.1. Professores(as)
7.1.1.1. Avaliação e conferência das informações da ficha de inscrição e
documentos anexados, conforme Critérios de Pontuação descritos no item 10 do
presente edital, realizada pela equipe de seleção e validada pela Comissão
Estadual de Mobilização para Implementação da Base Nacional Comum
Curricular
no
Estado
de
Santa
Catarina
–
BNCC/SC;
7.1.1.2. Comprovação de graduação e pós-graduação na etapa e componente
curricular em que se inscreverem. Devem ser apresentados documentos de
comprovação de conclusão de Curso de Graduação, Especialização, Mestrado,
Doutorado, Pós-Doutorado, expedidos por instituição credenciada pelo
Ministério da Educação – MEC ou Conselho Estadual de Educação – CEE, na
forma de diploma/certificado/declaração de conclusão de curso, acompanhado
do histórico escolar no qual conste o número de créditos obtidos, as disciplinas
em que foi aprovado e as respectivas menções, o resultado dos exames e o
julgamento
da
dissertação
ou
tese,
quando
for
o
caso;
7.1.1.3. Comprovação de exercício docente na rede pública, em sala de aula, no
Ensino Médio, na disciplina de sua habilitação como efetivo, por meio de
declaração do gestor da escola (Anexo II);
7.1.1.4. Comprovação de participação em evento relacionado à construção,
estudo e/ou formação de propostas curriculares das redes: estadual e municipal,
por meio de certificado, emitido pelo gestor escolar, pela

Coordenadoria/Supervisão Regional de Educação ou a Secretaria de Estado da
Educação;
7.1.1.5. Comprovação de participação em evento relacionado à BNCC, por
meio de certificado ou declaração, emitida pelo gestor escolar, pela
Coordenadoria/Supervisão Regional de Educação ou a Secretaria de Estado da
Educação;
7.1.1.6. Avaliação do Currículo Lattes, conforme critérios de pontuação
descritos no item 10 do presente edital, realizada pela equipe de seleção e
validada pela COMISSÃO ESTADUAL DE MOBILIZAÇÃO para
Implementação da Base Nacional Comum Curricular – BNCC, no Estado de
Santa Catarina.
7.1.2 Professores(as) Modalidades
7.1.2.1. Para efeito de inscrição, o presente Edital possibilita a garantia de vagas
nos diversos grupos de trabalho para os professores(as) de Modalidades;
7.1.2.2. Professores(as) que atuam em comunidades indígenas, quilombolas,
educação do campo – assentamentos/acampamentos, educação ambiental,
educação de jovens e adultos e educação especial também deverão comprovar
os requisitos solicitados nos itens 7.1.1.1 a 7.1.1.6 do presente edital;
7.1.2.3. Não havendo professores de Modalidades que atendam aos requisitos
solicitados e considerando as especificidades da educação do campo assentamentos/acampamento -, indígena, quilombolas, educação ambiental,
educação de jovens e adultos e educação especial será aceita a inscrição de
candidato(a) somente mediante avaliação da equipe de seleção e validação da
Comissão Estadual de Mobilização para Implementação da Base Nacional
Comum Curricular no Estado de Santa Catarina – BNCC/SC, a fim de garantir a
representatividade
destas
modalidades;
7.1.2.4. Caso não haja número suficiente de candidatos inscritos por
modalidade, as vagas restantes serão distribuídas nas demais modalidades.
7.1.3. Gestores estaduais, profissionais das Coordenadorias/Supervisões Regionais
de Educação, Gestores(as) e/ou equipe pedagógica das unidades escolares:
7.1.3.1. Documento que comprove ser gestor(a) da rede pública;
7.1.3.2. Avaliação e conferência das informações da ficha de inscrição e
documentos anexados, conforme Critérios de Pontuação descritos no item 10 do
presente edital, realizada pela Comissão Estadual de Mobilização para
Implementação da Base Nacional Comum Curricular no Estado de Santa
Catarina
–
BNCC/SC;
7.1.3.3. Comprovação de graduação e pós-graduação na etapa e componente
curricular em que se inscrever. Deve apresentar os documentos de comprovação
de conclusão de Curso de Graduação, Especialização, Mestrado, Doutorado,
Pós-Doutorado, expedidos por instituição credenciada pelo Ministério da
Educação – MEC ou Conselho Estadual de Educação – CEE, na forma de
certificado/declaração de conclusão de curso, acompanhado do histórico escolar

no qual conste o número de créditos obtidos, as disciplinas em que foi aprovado
e as respectivas menções, o resultado dos exames e o julgamento da dissertação
ou tese, quando for o caso;
7.1.3.4. Comprovação de participação em evento relacionado à construção,
estudo e/ou formação de propostas curriculares das redes: estadual e municipal,
por meio de certificado, emitido pelo gestor escolar, pela
Coordenadoria/Supervisão Regional de Educação ou a Secretaria de Estado da
Educação;
7.1.3.5. Comprovação de participação em evento relacionado à BNCC, por meio
de certificado ou declaração, emitida pelo gestor escolar, pela
Coordenadoria/Supervisão Regional de Educação ou a Secretaria de Estado da
Educação;
7.1.3.6. Avaliação do Currículo Lattes, conforme critérios de pontuação descritos
no item 10 do presente edital, realizada pela equipe de seleção e validada pela
Comissão Estadual de Mobilização para Implementação da Base Nacional
Comum Curricular no Estado de Santa Catarina – BNCC/SC.

8.

DAS VAGAS

8.1. Neste Processo Seletivo Simplificado para a participação no Ciclo de Seminários
para elaboração do Currículo Base do Ensino Médio do Território Catarinense,
tendo como referência o documento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC),
serão oferecidas 250 (duzentos e cinqüenta) vagas.
8.2. As vagas serão distribuídas proporcionalmente para as oito mesorregiões de Santa
Catarina, conforme tabela do Anexo III.
8.3. As vagas para este processo de seleção estão distribuídas entre professores(as) e
gestores(as)das redes municipais e da rede estadual de educação.

8.3.1. Das vagas para Profissionais da Educação, Coordenadores/Supervisores,
integradores regionais de educação, Gestores(as) e/ou equipe pedagógica das
unidades escolares:

Público

Gestor(a)

TOTAL

Grupo de Trabalho

Quantidade

Coordenador/Supervisor/Integrador
Regional de Educação, Especialista,
Assistente Técnico Pedagógico Gestor ou
Equipe pedagógica das escolas de Ensino
Médio
Coordenador, Assistente Técnico
Pedagógico, Especialista do EM do IEE

65

1
66

8.3.2. Das vagas para professores(as)
Público

Professor(a)

Grupo de Trabalho
Quantidade
Professores da área de Ciências da
33
Natureza
Professores da área de Ciências
52
Humanas
Professores da área de Linguagens
53
Professores da área de Matemática

TOTAL

22
160

*Modalidades: Educação do Campo, Educação Escolar Quilombola, Educação Escolar
Indígena, Educação Especial, Educação Ambiental, Educação de Jovens e Adultos.

8.3.3. Detalhamento das vagas para professores das modalidades
Público
Educação do campo Assentamento
/acampamento

Uma vaga para cada área do
conhecimento

4

Educa educação Escolar Quilombola

Uma vaga para cada área do
conhecimento

4

Educa educação Escolar Indígena

Uma vaga para cada área do
conhecimento

4

Educa educação Especial

Uma vaga para cada área do
conhecimento

4

Educa educação de Jovens e Adultos

Uma vaga para cada área do
conhecimento
Uma vaga para cada área do
conhecimento

4

Educa educação Ambiental
TOTAL

9.

Quanti
dade

Grupo de Trabalho

4
24

DOS CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO
9.1. Para participar do processo de seleção simplificado, para atuar como professor
colaborador/elaborador durante o Ciclo de Seminários, bem como multiplicador
e formador no processo de implementação destes currículos, em suas regiões,
após o término do referido Ciclo, o candidato deve apresentar todos os requisitos
solicitados no presente Edital;

9.2. Ser, obrigatoriamente, do quadro de provimento efetivo, como professor de
Ensino Médio, da Rede Estadual e/ou das Redes Municipais do Estado de Santa
Catarina;
9.3. Ter, obrigatoriamente, disponibilidade para participar de todas as etapas do
Ciclo de Seminários e não estar em gozo de licença prêmio, férias ou interstício
aposentatório.

10.

DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO
10.1 A pontuação será computada da seguinte forma:
10.1.1 Títulos - valendo título de maior grau;
a) Graduação:1,0
b) Especialização: 2,0
c) Mestrado:3,0
d) Doutorado: 4,0
e) Pós-Doutorado:5,0
10.1.2 Participação em eventos e cursos;
a) Participação em eventos/cursos relacionados à Proposta Curricular: 1,0
b) Participação em eventos/cursos relacionados à BNCC: 1,0
c) Participação em eventos/cursos relacionados ao Ensino Médio. 1,0
10.1.3 Publicações;
a) Publicações em revistas científicas com registro Qualis: 3,0
b) Publicações em jornais: 1,0
c) Capítulo de livro voltado ao Ensino Médio ou currículo: 2,0
d) Livro voltado ao Ensino Médio ou currículo: 2,0
10.2. A equipe de seleção e a Comissão Estadual de Mobilização, para Implementação da
Base Nacional Comum Curricular no Estado de Santa Catarina – BNCC/SC, reserva-se no
direito de não computar a pontuação de produções e participações que não forem
devidamente comprovadas, via cópia de documento digitalizado anexado em campo
próprio, no ato da inscrição.

10.3. Dos critérios de desempate:
a) Possuir graduação no componente curricular em que se inscrever
tratar da área específica;
b) Maior titulação;
c) Publicações;
d) Maior tempo de magistério;
e) Atuar com maior carga horária no magistério público;
f) Maior idade.

, quando se

10. DO CRONOGRAMA DO CICLO DE FORMAÇÃO PARA ANÁLISE DO
CURRÍCULO

10.2. O cronograma das atividades para o Ciclo de Seminários para a elaboração do
Currículo Base do Ensino Médio de Santa Catarina obedecerá ao calendário abaixo:
04/02/2010 a 04/03/2020
05/03/2020 a 09/03/2020
10/03/2020
11/03/2020
12/03/2020
14/03/2020
30/03/2020 e 31/03/2020
27/04/2020 e 28/04/2020
08/06/2020 e 09/06/ 2020

11. DO

CONTEÚDO

Inscrição
de
profissional/professor
colaborador/elaborador na página da SED
Seleção dos Candidatos
Homologação dos Candidatos selecionados
Período de Recurso
Análise do Recurso
Publicação Final dos Selecionados
Primeiro Seminário
Segundo Seminário
Terceiro Seminário

PROGRAMÁTICO

DOS

CICLOS

DE

FORMAÇÃO

11.1.

As temáticas a serem contempladas no Ciclo de Seminários para a consolidação do
Currículo Base do Ensino Médio do Território Catarinense são as seguintes:
a) Áreas do Conhecimento - Ensino Médio;
b) Percurso Formativo;
c) Formação Integral;
d) Ensino Médio.

12.

DA CERTIFICAÇÃO

12.1.

O participante receberá certificado ao final de cada etapa do Ciclo de Seminários,
mediante a verificação da ficha de presença em que seja comprovada,
obrigatoriamente, 100% de frequência.
A carga horária total será de 48 horas presenciais e 52 horas à distância.
Os certificados dos grupos de trabalhos serão concedidos após o término de cada
etapa (16 horas) do Ciclo de Seminários.
Os certificados dos estudos em EAD (52 horas) serão concedidos após a conclusão
de todos os trabalhos.

12.2.
12.3.
12.4.

13.
13.1.

13.2.

13.3.
13.4.
13.5.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Estadual de Mobilização para
Implementação da Base Nacional Comum Curricular no Estado de Santa Catarina –
BNCC/SC.
A qualquer tempo, a Comissão Estadual de Mobilização para Implementação da
Base Nacional Comum Curricular no Estado de Santa Catarina – BNCC/SC poderá
excluir o participante selecionado que não atender aos requisitos deste Edital.
A interposição de recursos dar-se-á no período de até 24 horas após a publicação da
listagem dos selecionados.
Fica estabelecido o foro da cidade de Florianópolis (SC) para dirimir eventuais
questões oriundas da execução do presente edital.
O cronograma do presente Edital poderá sofrer eventuais alterações, atualizações
ou acréscimos, conforme demandado pelo Ministério da Educação-MEC.

Florianópolis, 28 de Janeiro de 2019.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE
SANTA CATARINA

Anexo I

Tabela 1: Das vagas para profissionais/gestores(as) distribuídas nas meso regionais:

Tabela 2: das vagas para professores(as) distribuídas nas meso regionais

Tabela 3: das vagas para professores das Modalidades

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE SERVIDOR(A)
PROFESSORES(AS)

Eu, ____________________________, nacionalidade, ________________, estado civil,
_______________, profissão, _______________________, portador(a) da Carteira de
Identidade nº ________________, inscrito(a) no CPF nº _______________________, residente
e domiciliado(a) na cidade de _______________________, Estado de Santa Catarina, declaro
que

( ) Sou servidor efetivo(a) na Rede Pública de Ensino Municipal
( ) Sou servidor efetivo(a) na Rede Pública de Ensino Estadual
( ) Atuo em Sala de Aula nos últimos 04 anos no componente de minha habilitação na rede
Estadual ou Municipal.

Local ______________, data _______________

Assinatura do(a) declarante

Assinatura do(a) Gestor Escolar

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO RELACIONADO À BNCC

Eu,
__________________________________________,
nacionalidade,
________________,
estado
civil,
_______________,
profissão,
_______________________,
portador(a)
da
Carteira
de
Identidade
nº
________________, inscrito(a) no CPF nº _______________________, residente e
domiciliado(a) na cidade de _______________________, Estado de Santa Catarina,
declaro que participei do evento relacionado a Base Nacional Comum CurricularBNCC, intitulado_______________________________________________________,
no período de ________________________, em ___________________ (local) com
carga horária de _______ horas.

Local ______________, data _______________

Assinatura do(a) declarante

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO RELACIONADO À
PROPOSTA CURRICULAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL

Eu,
_________________________________________________,
nacionalidade,
________________,
estado
civil,
_______________,
profissão,
_______________________,
portador(a)
da
Carteira
de
Identidade
nº
________________, inscrito(a) no CPF nº _______________________, residente e
domiciliado(a) na cidade de _______________________, Estado de Santa Catarina,
declaro que participei do evento relacionado à Proposta Curricular de Santa
Catarina
PCSC
ou
Propostas
Curriculares
Municipais,
intitulado________________________________________________, no período de
________________________, em ___________________(local), com carga horária de
_____________ horas.

Local ______________, data _______________

Assinatura do(a) declarante

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

Eu, ________________________________________________, nacionalidade,
________________,
estado
civil,
_______________,
profissão,
_______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº
________________, inscrito(a) no CPF nº _______________________, residente e
domiciliado(a) na cidade de _______________________, Estado de Santa Catarina,
declaro, para fins de direito, sob as penas da lei, que as informações prestadas e
documentos que apresento para participar o Ciclo de Seminários para elaboração do
Currículo do Território Catarinense – Etapa Ensino Médio, são verdadeiros e
autênticos, fiéis à verdade e condizentes com a realidade dos fatos a época. Fico
ciente, através deste documento, que a falsidade dessa declaração configura crime
previsto no Código Penal Brasileiro, passível de apuração na forma da Lei, bem
como pode ser enquadrada como Litigância de Má Fé.
Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pelas declarações
prestadas, firmo a presente.

Local ______________, data _______________

Assinatura do(a) declarante

ANEXO VI

ATESTADO DE TEMPO DE SERVIÇO NO MAGISTÉRIO PÚBLICO

Atestamos para fins de contagem de tempo de serviço, que o(a) Senhor(a)
__________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade
nº ________________, inscrito(a) no CPF nº __________________________________,
Matrícula nº _____________________________ exerce atividades no magistério a partir
da data ______/______/_________, perfazendo a somatória de _______________anos e
__________________meses, com carga horária de _________________________horas.

Assinatura e carimbo do responsável pela Informação

