ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO – PRONATEC/FIC
Curitibanos-SC
Pronatecfic.ctbanos@gmail.com

1ªCHAMADA PÚBLICA – PRONATEC PRISIONAL
CEDUP Prof. Enori Pozzo
Edital de chamada Pública Nº 1455/2018/SED/2018, para provisão de vagas referente a
professores no CURSO DE ELETRICISTA INSTALADOR PREDIAL DE BAIXA TENSÃO
oferecido na Penitenciária da Região de Curitibanos, no período NOTURNO através do CEDUP
Prof. Enori Pozzo.
A Chamada Pública obedecerá ao Edital Nº 1455/2018/SED/2018. Para ter acesso ao Edital na
íntegra, acesse ao edital no hyperlink abaixo:
http://sed.sc.gov.br/documentos/pronatec/editais-fic-prisional/6596-edital-1454-2018-processoseletivo-professor-pronatec-cursos-fic-prisional
http://sed.sc.gov.br/documentos/pronatec/editais-fic-prisional/6616-edital-1455-2018-chamadapublica-professor-2018-pronatec-fic
Quem poderá se inscrever?
Os candidatos deverão ter curso superior ou técnico compatível com as disciplinas (demonstrado
por diploma, certificado ou histórico escolar), ( por meio de cursos na área, portfólio de trabalhos
realizados e experiência comprovada no componente curricular) Os candidatos interessados nas
vagas disponíveis deverão dirigir-se à sede da Gerência de Educação munidos de documentos
pessoais, comprovação de sua habilitação, comprovante de tempo de atuação na disciplina da vaga
pleiteada 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 .
Itens de desempate:
Havendo dois ou mais candidatos para a mesma vaga, a classificação destes candidatos obedecerá
a ordem dos seguintes critérios:
a) Diploma de Licenciatura Plena na disciplina da vaga;
b) Docência na disciplina ou área a fim;
c) Cursos de capacitação na disciplina , participação em congressos, seminários, acima de 16 horas.
d)Maior tempo de atuação na disciplina da vaga (mediante apresentação do respectivo comprovante;
e) Maior idade.
Local da chamada: Gerência de Educação de Curitibanos, Rua Lauro Muller, 15, Centro,
Curitibanos SC
A chamada pública será realizada de segunda a sexta-feira, as 18 horas, enquanto houverem vagas
disponíveis.

QUADRO DE VAGA 2ª CHAMADA PÚBLICA PRONATEC/FIC
CURSO DE ELETRICISTA INSTALADOR PREDIAL DE BAIXA TENSÃO / CEDUP
DISCIPLINA
CARGA HORÁRIA
Profº
Enori Pozzo Lacerda / Vespertino
Eletricidade Básica

42

Saúde e segurança no trabalho

08

Geração, transmissão de distribuição de energia

10

Sistema Internacional de Unidades e aparelhos de Medição de eletricidade

20

Instalações elétricas prediais

80

