SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARTINA
PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO (PRONATEC)
GERENCIA DE EDUCAÇÃO DE CRICIÚMA
CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA – FIC

CHAMADA PÚBLICA nº 05/2018 – PRONATEC FIC PRISIONAL/2018

A Comissão Regional responsável pelo Processo Seletivo do PRONATEC da Gerência
de Educação de Criciúma com base no Edital nº 1455/2018/SED/2018 lança a
CHAMADA PÚBLICA e convoca a todos os professores interessados em atuar nas
disciplinas e cursos constantes no quadro abaixo, do Processo de Seleção Simplificado
para Professor dos Cursos de Formação Inicial e Continuada Prisional do PRONATEC
– Bolsa Formação, Edital nº 1454/2018.

CURSO

MAQUIADOR

DISCIPLINA

ANATOMIA
E
FISIOLOGIA
DA PELE

CARGA
HORÁRIA
16

LOCAL DE TRABALHO

Penitenciária Feminina de
Criciúma – período noturno

1. Os candidatos deverão ter curso superior ou técnico compatível ou comprovar
notório saber nas disciplinas demonstrado por diploma, certificado ou histórico
escolar ou por meio de cursos da área, portfólio de trabalhos realizados e
experiência comprovada no componente curricular.
2. No momento da escolha de vaga, os candidatos deverão apresentar
obrigatoriamente os documentos pessoais, comprovação de sua habilitação,
comprovante de tempo de atuação ou experiência na área e comprovante de
tempo de serviço no Estado, se for o caso. Todos os documentos exigidos estão
previstos no edital 1455/2018 disponível no site da Secretaria de Estado da
Educação, bem como a ficha de inscrição pelo seguinte endereço eletrônico:
http://www.sed.sc.gov.br/documentos/pronatec/editais-fic-prisional
3. A Chamada Pública será realizada no dia 11 de julho de 2018 (quartafeira), no Auditório Externo da Gerência de Educação de Criciúma, às 14h.
Os interessados devem apresentar os documentos que comprovem a habilitação
exigida conforme Edital nº 1454/2018– PRONATEC – Bolsa Formação e
Edital nº 1455/2018/SED/2018 (Chamada Pública), no ato da escolha.
4. Outras informações: veracorrea@sed.sc.gov.br
20ª Criciúma
Rua José Gaidizinski, 368
Bairro Pio Correa – CEP 88811-515
Fone: (48) 3403-1565
e-mail: veracorrea@sed.sc.gov.br

Vera Lúcia Rodrigues Corrêa
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Criciúma, de 9 julho de 2018.

____________________________________________________________________

Edital n.º 1455/2018/SED/2018

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais,
torna público, pelo presente Edital, as normas para Chamada Pública, em razão de
esgotada a listagem de professores classificados por disciplina, no Processo de Seleção
Simplificado para Professor dos Cursos de Formação Inicial e Continuada Prisional do
PRONATEC – Bolsa Formação, Edital nº 1454/2018, em obediência aos Princípios
Constitucionais da Impessoalidade, Publicidade e Eficiência Administrativa, da seguinte
forma:
1. A Comissão da GERED de Lages, de Chapecó, Timbó, Criciúma, Tubarão,
Blumenau, São Bento do Sul/Mafra, Curitibanos, Itajaí, Jaraguá do Sul, Araranguá,
Concórdia, Joinville, Rio do Sul, Coordenadoria Regional da Grande Florianópolis e
Unidades de Atendimento de Brusque, Timbó/Indaial, Canoinhas/Porto União,
responsável pela operacionalização do Edital nº 1454/2018/SED, referentes ao Processo
de Seleção Simplificado para Professor, deverá proceder a Chamada Pública das vagas
remanescentes das Chamadas anteriores, após esgotarem-se todas as possibilidades de
oferta das aulas aos professores já classificados.
2. Poderão ser oferecidas aulas/vagas remanescentes para candidatos classificados em
áreas afins, bem como a composição de vagas com disciplinas da mesma área do
conhecimento.
3. Fica recomendado que as COMISSÕES REGIONAIS indicadas pelas respectivas
Gerências Regionais e Coordenadoria Regional da Grande Florianópolis encaminhem,
por e-mail, para todas as Unidades Ofertantes, para divulgação, um quadro com todas as
vagas (por disciplina) que ainda não foram ocupadas, por não haver mais candidatos
classificados.
4. Os candidatos deverão ter curso superior ou técnico compatível ou comprovar
notório saber nas disciplinas (demonstrado por diploma, certificado ou histórico escolar
ou por meio de cursos na área, portfólio de trabalhos realizados e experiência
comprovada no componente curricular), não necessitando da comprovação da exigência
mínima descrita no Edital Simplificado de Professor nº 1454/2018/SED.
5. Os candidatos interessados nas vagas disponíveis deverão dirigir-se à sede da
Gerência de Educação/Coordenadoria da Grande Florianópolis/Unidades de
Atendimento (Anexo I), munidos de documentos pessoais, comprovação de sua
habilitação, comprovante de tempo de atuação na disciplina da vaga pleiteada (Anexo II
deste Edital) ou de experiência na área (comprovado por meio de publicação em jornal,
revista, carteira assinada, empresa própria ou outros meios probatórios)e comprovante
de tempo de serviço no Estado, se for o caso (Anexo III deste Edital).
6. A inscrição será no período e horário definido pelas Regionais, de segunda a sextafeira, nos endereços constantes do Anexo I.
7. A chamada de Professores Regentes Bolsistas deverá ser publicada no site
http://www.sed.sc.gov.br/documentos/pronatec/editais-da-sed, no site e no hall de
entrada do prédio da GERED, e por outro meio hábil, de acordo com os critérios abaixo:
Página 2 de 4

7.1 – A GERED/Coordenadoria Regional/Unidades de Atendimento divulgará o quadro
de vagas, por disciplina, com carga horária e motivo da contratação, conforme a
legislação vigente do Bolsa-Formação do PRONATEC.
7.2 – A GERED, no mesmo ato, expedirá Chamada Pública, convocando os professores
que tiverem interesse em assumir as vagas disponíveis, dentro de suas habilitações.
7.3 – Havendo dois ou mais candidatos para a mesma vaga, a classificação destes
candidatos obedeceráa ordem dos seguintes critérios:
a) Diploma de Licenciatura Plena na disciplina da vaga;
b) Docência na disciplina ou área a fim;
c) Maior tempo de atuação na disciplina da vaga (mediante apresentação do respectivo
comprovante, conforme item 5 deste Edital);
d) Maior idade.
8. A chamada pública será aberta de acordo com as necessidades das Unidades
Ofertantes/Unidades Remotas,a partir da publicação do presente edital até dezembro de
2019.
9. Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.

SIMONE SCHRAMM
Secretária de Estado da Educação

ANEXO II
ATESTADO DE TEMPO DE SERVIÇO
(Disciplina Específica Para a Vaga Pleiteada)

(Identificação
da
Unidade
Escolar
(papel
timbrado,
CNPJ,
endereço)
______________________________________________________________________
Atestamos para fins de contagem de tempo de serviço, conforme estabelece o Edital de Chamada Pública para
BOLSISTAS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, que o Senhor(a)__________________________, nascido(a) em
____/____/____ portador(a) do documento de identidade nº_______________________ e CPF nº
____________________ exerceu ou ainda exerce atividades no magistério nessa instituição, no cargo de
PROFESSOR, conforme abaixo especificado:
PERÍODO
DE:
_______/_______/______
a
_______/_______/_______
na
disciplina
de
______________________________________ Código da Disciplina: ____________________
PERÍODO
DE:
_______/_______/______
a
_______/_______/_______
na
disciplina
de
__________________________
Código
da
Disciplina:
________________________TOTALIZANDO:
__________________ANOS _____ MESES________DIAS.
Declaramos, sob as penas do artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que as informações constantes desta declaração
são a expressão da verdade. Observação: Informar o tempo de serviço total do candidato.
Local e Data: _______________________________________, ____/____/____.

Assinatura e carimbo do responsável pela instituição
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ANEXO III
ATESTADO DE TEMPO DE SERVIÇO NO ESTADO

Identificação
da
Unidade
Escolar
(papel
timbrado,
CNPJ,
endereço)
_______________
______________________________________________________________________Atestamos para fins de
contagem de tempo de serviço, conforme estabelece o Edital de Chamada Pública para BOLSISTAS NA FUNÇÃO
DE PROFESSOR REGENTE, que o Senhor(a)__________________________, nascido(a) em ____/____/____
portador(a) do documento de identidade nº_______________________ e CPF nº ____________________ exerceu
ou ainda exerce atividades no magistério nessa instituição, no cargo de PROFESSOR, conforme abaixo especificado:
PERÍODO DE: _______/_______/______ a _______/_______/_______
PERÍODO DE: _______/_______/______ a _______/_______/_______
PERÍODO DE: _______/_______/______ a _______/_______/_______
PERÍODO DE: _______/_______/______ a _______/_______/_______
PERÍODO
DE:
_______/_______/______
a
_______/_______/_______
TOTALIZANDO:
______ANOS________MESES________DIAS.
Declaramos, sob as penas do artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que as informações constantes desta declaração
são a expressão da verdade. Observação: Informar o tempo de serviço total do candidato.
Local e Data: _______________________________________, ____/____/____.

Assinatura e carimbo do responsável pela instituição
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