
EDITAL Nº 01/2015 – ABRE INSCRIÇÕES PARA 

CLASSIFICAÇÃO DE PROFESSORES EM CARÁTER 

EXCEPCIONAL - ACT 
 

 

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer do município 

de Flor do Sertão, atendendo o disposto na lei Municipal que cria o Sistema 

Municipal de Ensino e aos Decretos nº 071/2005 e nº 094/2014, comunica aos 

interessados que se encontram abertas as inscrições para as vagas existentes 

ou substituições a eventuais licenças que possam ocorrer no ano de 2016, na 

Secretaria Municipal de Educação, de Flor do Sertão. 

 

1- DAS VAGAS 

O presente edital visa selecionar candidatos a vagas para Professores 

Municipais das Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Professor de Educação 

Física, de Língua Estrangeira (Inglês), Educação Infantil, Educação de Jovens e 

Adultos (Nivelamento)  Segundo Professor, de produção de textos e literatura 

nas Séries Iniciais, jogos e cantos na Educação Infantil que serão admitidos 

em caráter temporário – ACT. 

O número de vagas será determinado em conformidade com a necessidade 

profissional, levando-se em consideração o número de alunos, as licenças e 

outros fatores preponderantes. 

 

2. PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, LÍNGUA ESTRANGEIRA 

(INGLÊS) E EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (NIVELAMENTO), SEGUNDO 

PROFESSOR, PRODUÇÃO DE TEXTOS E JOGO E CANTOS. 

Serão admitidos como ACT, vinculados a Secretaria Municipal de Educação. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 -As inscrições poderão ser realizadas nos dias 21 e 22 de dezembro de 

2015 no horário das 8:00 às 11:00 hs e das 13:20 as 17:00, obedecendo 

rigorosamente os termos deste edital. 

 

3.2 - As inscrições serão realizadas tendo por local a Secretaria Municipal 

de Educação, sita à Rua Vitória, 405, na cidade de Flor do Sertão/SC. 

 



3.3 - Para realizar a inscrição deverá o candidato preencher ficha de 

inscrição na Secretaria Municipal de Educação. O candidato deverá revisar 

a exatidão das informações contidas na inscrição, entregando a 

documentação em envelope lacrado e assinada pelo candidato. 

 

3.4 - A realização da inscrição e a apresentação dos documentos são de 

responsabilidade do candidato, no entanto podendo se fazer representar 

por procuração com firma reconhecida em cartório.  

 

3.5 - O candidato ao inscrever-se poderá optar por três áreas das vagas 

oferecidas desde que tenha a formação mínima exigida no presente edital. 

 

 4– REQUISITOS MINIMOS EXIGIDOS 

 

4.1 - Séries Iniciais do Ensino Fundamental: ter Magistério a Nível Médio ou 

no mínimo ter cursado o V período de Pedagogia AnosIniciais; 

4.2- Educação Infantil : ter Magistério a Nível Médio ou no mínimo ter 

cursado o V período do curso de Pedagogia para Educação Infantil; 

4.3- Educação de Jovens e Adultos (Séries Iniciais): ter magistério a nível 

médio, no mínimo ter cursado o V do Pedagogia para Anos Iniciais; 

4.4 - Educação Física: estar no mínimo no V período do curso específico 

(licenciatura); 

4.5 - Inglês: estar no mínimo no V período do curso específico; 

4.6 – Segundo professor: deverá apresentar Certificado de formação 

especifica em Educação Especial, Pedagogia ou estar cursando o V período 

do curso de Pedagogia e ou ter Magistério a Nível Médio 

4.7- Produção de textos: ter licenciatura em Letras ou estar no V período 

do curso, ou ser formado em Pedagogia; 

4.8 – Jogos e cantos: estar formado em Educação Física (licenciatura) ou 

estar no V período do curso. 

4.9 -Ter idade mínima de 18 anos – cópia de documento comprobatório; 

4.10 - Cópia da Certidão de nascimento dos filhos; (se tiver); 

4.11 - Cópia do comprovante de escolaridade; 

4.12 - Certificados ou declaração de Cursos de aperfeiçoamento em área 

afim, do ano de 2013, 2014 e 2015 de no máximo quatrocentas (400) horas 

para cômputo de horas de aperfeiçoamento. 

4.13- Atestado de tempo de serviço no Magistério Público expresso em 

anos, meses e dias.  



4.14 - O tempo de Serviço que o candidato usou para sua aposentadoria 

não terá validade para cômputo de tempo de serviço, em caso de 

omissão e comprovação do mesmo, o candidato será desclassificado. 

 

 

 

5– DA CLASSIFICAÇÃO 

 

5.1-A classificação será feita com base no Decreto Municipal 0071/2005, 

Decreto Municipal 094/2014 e mediante a documentação analisada pelos 

membros efetivos do Conselho Municipal de Educação e a pontuação 

conforme tabela abaixo, sendo que haverá somatória de pontos conforme 

documentação apresentada: 

 

 

Tabela de pontuação para classificação quanto à habilitação 

HABILITAÇÃO PONTOS 

Doutorado na área da Educação 20 pontos 

Cursando Doutorado na área da Educação 10 pontos 

Mestrado na área da Educação 20 pontos 

Cursando mestrado na área da Educação 10 pontos 

Pós-graduação específica 20 pontos 

Outra pós-graduação na área da Educação 10 pontos 

Cursando pós-graduação na área da 
Educação 

10 pontos 

Licenciatura específica 50 pontos 

Outra licenciatura da área de Educação do 
município 

20 pontos 

Cursando licenciatura específica 04 pontos por semestre 

Cursando outra licenciatura da área de 
Educação do município 

02 pontos por semestre 

Magistério  10 pontos 

 

Obs. A área de Educação do município se refere às disciplinas constantes na 

grade curricular do Sistema Municipal de Ensino. 

 

5.2- Incluí-se ainda para o cálculo final da pontuação o tempo de serviço ao 

magistério público e as horas de aperfeiçoamento. 



 

5.3 - No cálculo de pontos por tempo de serviço dois (2) pontos para cada 

ano de serviço no magistério público municipal e um (1) ponto para cada 

ano de serviço no magistério na rede estadual ou privada e no cálculo 

de pontos por horas de aperfeiçoamento meio ponto (1,0) para cada 

40 horas de aperfeiçoamento durante os anos de 2013, 2014, 2015 

podendo chegar num total de dez (10) pontos. 

 

 

5.4- Critérios de desempate são estabelecidos na seguinte ordem: 

a) Ao que possuir maior número de horas de aperfeiçoamento, levando 

em consideração o limite máximo de 400 horas; 

b) Ao que possuir mais de um curso de especialização; 

c) Ao que possuir mais de um curso de graduação; 

d) Ao que possuir maior número de dependentes; 

e) O candidato com maior idade. 

 

6- A DIVULGAÇÃO 

 

6.1. Após a classificação os nomes serão divulgados através de documento 

expedido pelo Conselho Municipal de Educação e publicado no mural 

público para análise do candidato. 

 

6.2. A classificação será divulgada a partir do dia 08 de janeiro de 2016. 

 

 

7– DO RECURSO 

 

7.1 – O candidato terá os dias 11 e 12 de janeiro de 2016, para recorrer  por 

escrito junto ao Presidente do Conselho Municipal de Educação (ou seu 

representante legal) se entender que sua classificação não esteja a contento. 

 

7.2 - Se isto ocorrer, o Presidente levará o caso ao Conselho para 

julgamento do recurso, sendo que o Conselho terá até o prazo máximo de 18 de 

djaneiro de 2016 para dar parecer. 

 

8 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 



8.1. A escolha de vagas ocorrerá no momento que esta surgir e o candidato 

que escolheu, uma vez encerado o contrato retornará à sua posição na lista de 

classificação. 

 

8.2. Em caso de prorrogação de atestado ou licença, sem que haja intervalo 

de tempo permanecerá o mesmo substituto no cargo. 

 

8.3.O candidato que desistir de uma vaga passará para o último da lista da 

opção escolhida. 

 

8.4. Caso prevaleça empate na classificação o Conselho de Educação terá 

autonomia para elaborar novos critérios de desempate. 

 

8.5. As contratações serão realizadas pelo Departamento de Pessoal da 

Prefeitura Municipal. Sendo que no momento da contratação o candidato 

deverá apresentar os documentos exigidos pelo responsável da pasta. 

 

8.6 Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Municipal de Educação. 

 

 

Secretaria Municipal de Educação de Flor do Sertão/SC em 18 de novembro 

de 2015. 
 

 

 

 

 

 

HÉLIDA GOMES STOCK    PATRICIA DE FREITAS 

Secretária de Educação, Cultura, Esportes e Lazer  Presidente do Conselho Municipal de Educação 

 

 


