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1ª Chamada Pública para Professor dos Cursos de Formação Inicial e Continuada
Prisional do PRONATEC – Bolsa Formação - Vagas para Professor Reserva
A Comissão da GERED de Joinville, 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, com supedâneo no Edital de
Chamada Pública nº 1455/2018, após esgotarem-se todas as possibilidades de oferta das aulas aos
professores já classificados, da seguinte forma:
1. 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.
2. 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.
3. Os candidatos interessados nas vagas disponíveis deverão dirigir-se ao CEJA de Joinville , Rua
Alexandre Schlemm, 110 - Bucarein, munidos de documentos pessoais, comprovação de sua
habilitação, comprovante de tempo de atuação na disciplina da vaga pleiteada (Anexo II do
Edital nº 1454/2018/SEDl) 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 Edital nº 1454/2018/SED).
4. 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) Maior tempo de atuação na disciplina da vaga (mediante apresentação do respectivo
comprovante, conforme item 5 deste Edital);
d) Maior idade.
5. Data: 10/08/2018 – Sexta-feira
Local: CEJA de Joinville (SEDE)
Endereço: Rua Alexandre Schlemm, 110 - Bucarein, Joinville - SC, 89202-165 Horário: 12h00min
6. Das vagas:
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