ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SED
EDITAL Nº 1809 /2022/SED – RETIFICAÇÃO
(ALTERA o Edital nº 264/2022/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 CHAMADA PÚBLICA, em razão de esgotada a listagem de professores classificados
por disciplina, no Processo Seletivo ACT regido pelos Editais nº 2.213/2021, nº 2.214/2021, nº 2.215/2021, nº
2.216/2021 e nº 193/2022, em obediência aos Princípios Constitucionais da Impessoalidade, Publicidade e Eficiência
Administrativa, que passa a vigorar com as seguintes alterações, permanecendo inalteradas todas as demais
disposições.
Inclui-se:
2.14 Os critérios para classificação de candidatos para as vagas nas disciplinas com os códigos 2854 - Ciências
Humanas, para atuar na disciplina de Ciências Humanas; 41 – Área das Linguagens, para na disciplina de Linguagens
Códigos e suas Tecnologias; 3692 – Área de Ciências da Natureza, para atuar na disciplina de Ciências da Natureza e
Matemática; e 404 – Agricultura, para atuar na disciplina de Ciências Agrárias, exclusivamente para atuação Programa
Projovem Campo saberes da Terra – Edição 2021, são os seguintes
a)
Conclusão de curso de graduação Licenciatura Plena em Educação do Campo na área do conhecimento;
Licenciatura Intercultural Indígena na área do conhecimento, com curso de formação continuada no Projovem Campo
Saberes da terra EJA Campo, EJA Indígena, EJA Quilombola e Pedagogia da Alternância, ou;
b)
Conclusão de curso de graduação Licenciatura Plena na área do conhecimento e/ou disciplina específica da
área da vaga, com curso de formação continuada no Projovem Campo Saberes da terra, EJA Campo, EJA Indígena,
EJA Quilombola e Pedagogia da Alternância, ou;
c)
Conclusão de curso de graduação Bacharelado com complementação pedagógica, na disciplina ou disciplina
da área específica, com curso de formação continuada no Projovem Campo Saberes da terra, EJA Campo, EJA
Indígena, EJA Quilombola e Pedagogia da Alternância, ou;
d)
Conclusão de curso de graduação Licenciatura Plena em Educação do Campo na área do conhecimento;
Licenciatura Intercultural Indígena na área do conhecimento, ou;
e)
Conclusão de curso de graduação Licenciatura Plena na área do conhecimento e/ou disciplina específica da
área da vaga, ou;
f)
Conclusão de curso de graduação Bacharelado com complementação pedagógica, na disciplina ou disciplina da
área específica, ou;
g)
Conclusão de curso de graduação Bacharelado na área do conhecimento e/ou disciplina específica da área da
vaga, com curso de formação continuada no Projovem Campo Saberes da terra, EJA Campo, EJA Indígena, EJA
Quilombola e Pedagogia da Alternância, ou;
h)
Conclusão de curso de graduação Tecnólogo na na área do conhecimento e/ou disciplina específica da área
da vaga com curso de formação continuada no Projovem Campo Saberes da terra, EJA Campo, EJA Indígena, EJA
Quilombola e Pedagogia da Alternância, ou;
i)
Atestado de frequência em curso de Licenciatura em Educação do Campo; Licenciatura Intercultural Indígena
conforme habilitação exigida na vaga /8ª fase;
j)
Atestado de frequência em curso de Licenciatura em Educação do Campo; Licenciatura Intercultural Indígena
conforme habilitação exigida na vaga /7ª fase;
k)
Frequência em curso de Licenciatura na área ou disciplina específica/ 9ª fase;
l)
Atestado de frequência em curso de Licenciatura em Educação do Campo; Licenciatura Intercultural Indígena
conforme habilitação exigida na vaga/6ª fase;
m)
Frequência em curso de Licenciatura na área ou disciplina específica/ 8ª fase;
n)
Atestado de frequência em curso de Licenciatura em Educação do Campo; Licenciatura Intercultural Indígena
conforme habilitação exigida na vaga /5ª fase;
o)
Frequência em curso de Licenciatura na área ou disciplina específica/ 7ª fase;

p)
Atestado de frequência em curso de Licenciatura em Educação do Campo; Licenciatura
conforme habilitação exigida na vaga /4ª fase;
q)
Frequência em curso de Licenciatura na área ou disciplina específica/ 6ª fase;
r)
Atestado de frequência em curso de Licenciatura em Educação do Campo; Licenciatura
conforme habilitação exigida na vaga /3ª fase;
s)
Frequência em curso de Licenciatura na área ou disciplina específica/ 5ª fase;
t)
Atestado de frequência em curso de Licenciatura em Educação do Campo; Licenciatura
conforme habilitação exigida na vaga /2ª fase;
u)
Conclusão de curso técnico na área das ciências agrárias;
v)
Atestado de frequência em curso de Licenciatura em Educação do Campo; Licenciatura
conforme habilitação exigida na vaga /1ª fase.

Intercultural Indígena

Intercultural Indígena

Intercultural Indígena

Intercultural Indígena

2.14.1 Havendo dois ou mais candidatos classificados para as vagas, nas turmas do Programa Projovem Campo
Saberes da Terra – Edição 2021, serão considerados os seguintes critérios de desempate
a) Maior tempo de atuação no Programa Projovem Campo Saberes da Terra na área/disciplina da vaga (mediante
apresentação do respectivo comprovante – Anexo II deste Edital;
b) Maior tempo de serviço no Estado na EJA Campo, Indígena e Quilombola.
c) Maior número de horas de curso de formação continuada no Programa Projovem Campo Saberes da Terra;
d) Maior número de horas de curso de formação na EJA Campo, EJA Indígena, EJA Quilombola e Pedagogia da
Alternância;
e) Maior tempo de serviço no Estado (emitido através do Sistema Informatizado de Gestão de Recursos Humanos
de Santa Catarina – SIGRH pela Coordenadoria ou Unidade Escolar e assinado por um dos membros da Comissão
ACT);
f) Maior idade.

Florianópolis, 25 de julho de 2022

Vitor Fungaro Balthazar
Secretário de Estado da Educação

ANEXO II
ATESTADO DE TEMPO DE SERVIÇO NO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA
(área/disciplina específica para a vaga pleiteada)
Atestamos para devidos fins de contagem de tempo de serviço, conforme estabelece o Edital de Chamada Pública
para Admissão em caráter temporário no Programa Projovem Campo Saberes da Terra – Edição 2021, que o
senhor(a)________________________________________nascido(a)

em:___/___/______,

portador(a)

do

RG

nº___________________e CPF nº_______________________ exerceu atividade de docência no referido programa,
no cargo de professor(a), conforme abaixo especificado:
Período

de:______/______/_________

a

_______/_______/_________

na

área/disciplina

na

área/disciplina

na

área/disciplina

na

área/disciplina

de:_______________________________________________________________________
Período

de:______/______/_________

a

_______/_______/_________

de:_______________________________________________________________________
Período

de:______/______/_________

a

_______/_______/_________

de:_______________________________________________________________________
Período

de:______/______/_________

a

_______/_______/_________

de:_______________________________________________________________________
Totalizando: _______Anos, ____________Meses e ____________Dias.

Declaramos, sob as penas do artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que as informações constantes desta declaração
são a expressão da verdade.

Local e data:______________________________, ______/______/_________

Nome e assinatura do responsável pela informação na Unidade Escolar

ANEXO III
ATESTADO DE TEMPO DE SERVIÇO NA EJA CAMPO, INDÍGENA E QUILOMBOLA
(área/disciplina específica para a vaga pleiteada)
Atestamos para devidos fins de contagem de tempo de serviço, conforme estabelece o Edital de Chamada Pública
para Admissão em caráter temporário no Programa Projovem Campo Saberes da Terra – Edição 2021, que o
senhor(a)________________________________________nascido(a)

em:___/___/______,

nº___________________e CPF nº_______________________ exerceu atividade na (
Indígena, (
Período

portador(a)

) EJA Campo, (

do

RG
) EJA

) EJA Quilombola, no cargo de professor(a), conforme abaixo especificado:
de:______/______/_________

a

_______/_______/_________

na

área/disciplina

na

área/disciplina

na

área/disciplina

na

área/disciplina

de:_______________________________________________________________________
Período

de:______/______/_________

a

_______/_______/_________

de:_______________________________________________________________________
Período

de:______/______/_________

a

_______/_______/_________

de:_______________________________________________________________________
Período

de:______/______/_________

a

_______/_______/_________

de:_______________________________________________________________________
Totalizando: _______Anos, ____________Meses e ____________Dias.

Declaramos, sob as penas do artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que as informações constantes desta declaração
são a expressão da verdade.

Local e data:______________________________, ______/______/_________

Nome e assinatura do responsável pela informação na Unidade Escolar

