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Edital de Chamada Pública nº 02/2016/GERED/LAGES/2016 – PRONATEC

G

PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA DE BOLSISTA PARA EXERCER A
FUNÇÃO DE PROFESSOR REGENTE

CEDUP INDUSTRIAL DE LAGES
CURSO – TÉCNICO EM MECÂNICA
DISCIPLINAS – METROLOGIA E MANUTENÇÃO MECÂNICA
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, torna público,
pelo presente Edital, as normas para a Chamada Pública, em razão de esgotada a listagem de
professores classificados por disciplina, no Processo de Seleção Simplificado para professor
Regente dos Cursos do PRONATEC – Edital nº 02/2016/GERED/Lages/01/11/2016 – PRONATEC
– Bolsa Formação, em obediência aos Princípios Constitucionais da Impessoalidade,
Publicidade e Eficiência Administrativa, da seguinte forma:
1. A Comissão da GERED de Lages responsável pela operacionalização do Edital n º
02/2016/GERED/LAGES, referente ao Processo de Seleção Simplificado pra Professor
Regente Seletivo, deverá proceder a Chamada pública das vagas remanescente das
Chamadas anteriores, após esgotarem todas as possiblidades de ofertas das aulas aos
professores regente 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, desde que respeitando o máximo de três (3) disciplinas em sua
totalidade.
3. Fica recomendado que as COMISSÕES REGIONAIS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE TODO
O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSORES REGENTES DOS CURSOS
PRONATEC DA SED/SC encaminhem, por e-mail, pra todas as UDs, um quadro com
todas as vagas (por disciplina) que ainda não foram ocupadas nos CEDUPs da sua
Regional, por não haver mais candidatos classificados.
4. Os candidatos deverão ter curso superior, de acordo com a Instrução normativa 1508,
de 10/06/2016, art. 29, inciso VIII.
5. Os candidatos interessados deverão dirigir-se à Gerência de Educação (Anexo I),
munidos de documentos pessoais, comprovação de sua habilitação, comprovante de
tempo de atuação na disciplina da vaga pleiteada (Anexo II deste Edital) Emitido pelo
Centro de Educação Profissional (se houver) e comprovante de tempo de serviço no

Estado (Anexo III deste Edital) emitido pelo Centro de Educação Profissional (se
houver), para a escolha das vagas disponíveis, em horário estabelecido pela GERED,
no período vespertino, no horário das 16 h 30, dia 03/11/2016, no seguinte endereço:
6. A chamada de Professores Regentes Bolsistas, referente ao processo seletivo do Edital
n º 02 /GERED/Lages, havendo esgotamento da lista de classificados, por disciplina,
será feito mediante chamada pública, a ser expedida pela Gerência de Educação, sob
sua jurisdição,
que deverá ser publicada no site www.sed.sc.gov.br – menu
PRONATEC, no hall de entrada do prédio da GERED, e por outro meio hábil, de acordo
com os critérios abaixo:
6.1 – A GERED divulgará o quadro de vagas, por disciplina, com Carga horária CEDUP e
motivo da contratação, conforme a legislação vigente da Bolsa-Formação do
PRONATEC.
6.2 A GERED, no mesmo ato, expedirá Chamada Pública, convocando os professores
que tiverem interesse em assumir as vagas disponíveis, dentro de suas
habilitações.
6.3 Havendo dois ou mais candidatos para a mesma vaga, a classificação destes
candidatos obedecerá aos seguintes critérios:
a) Diploma de Licenciatura Plena na disciplina da vaga;
b) Maior tempo de atuação na disciplina da vaga (mediante apresentação do
respectivo comprovante – Anexo II deste Edital);
c) Maior idade.
7 – A chamada Pública será aberta e publicada de acordo com as necessidades do
CEDUP Renato Ramos da Silva, durante o período de oferta dos respectivos cursos do
PRONATEC, que acontecerá até dezembro de 2017.
8 – Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em
contrário.
Lages, 01 de novembro de 2016
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