ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

EDITAL Nº 024/2013
Abre inscrições e fixa normas para Seleção de Vagas para os
Laboratórios de Ciências, para Servidores Efetivos do Magistério Público
Municipal de Camboriú/SC e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Educação no uso de suas atribuições legais torna público que ficam
abertas as inscrições para Seleção de Vagas para os Laboratórios de Ciências, com efeito para o ano
letivo de 2014, para os Servidores Efetivos do Magistério Público Municipal de Camboriú/SC, regidas pelas
normas do presente Edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O processo seletivo para Seleção de Vagas para os Laboratórios de Ciências será regido por este
Edital, organizado e executado pela Secretaria Municipal de Educação;
1.2. A seleção dos candidatos será conduzida pelo Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de
Educação;
1.3. Poderão participar do Processo Seletivo os Servidores efetivos ocupantes do cargo de Professor de
Ciências (40h);
1.4. Ficam impedidos de participar do Processo Seletivo os Servidores:
a) Professores Efetivos somente 20h;
b) Que não façam parte do Quadro Efetivo do Magistério Público Municipal;
c) Afastados em licença para tratar de interesse particular;
d) Em processo de readaptação ou readaptados;
e) Em afastamento ou licença durante o ano letivo de 2013;
f) Que excederam a 20 (vinte) faltas justificadas, ou 05 (cinco) injustificadas no ano de 2013.

2. DO LOCAL E HORÁRIO DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão realizadas na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada a Rua
Goiânia, 104, Centro de Camboriú, no Departamento Pedagógico no dia 20 e 21 de janeiro de 2014, das
9h30min às 11h45min e das 14h às 17h.

3. DA INSCRIÇÃO E VALIDAÇÃO
3.1. A inscrição será realizada Secretaria Municipal de Educação;
3.2 O candidato deverá fazer sua inscrição de acordo com o cargo e a função em que foi nomeado pelo
Concurso Público;
3.3 O candidato deverá preencher, revisar a ficha de inscrição e verificar a exatidão das informações nela
contidas, tornando-se, após a assinatura, responsável pelas mesmas;
3.4 O candidato receberá no ato da inscrição um protocolo que servirá como comprovante de sua inscrição;
3.5. Não será permitida inscrição por procuração.
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4. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO
4.1. Quando da inscrição o candidato deverá apresentar a seguinte documentação:
a) Diploma ou Certificado da titulação referente ao seu cargo efetivo;
b) Cursos de Formação Continuada, devidamente registrados e autorizados pelos órgãos competentes. Os
cursos não poderão ultrapassar 120 horas no total, sendo que serão considerados até 40 horas por ano
entre 2011, 2012 e 2013.
c) Tempo de Serviço no Magistério Municipal (para o caso de empate).
§ 1º: Somente serão aceitos Diplomas ou Certificados de Graduação/Licenciatura, Especialização, Mestrado
ou Doutorado que sejam na área da educação e referente ao cargo efetivo, devidamente registrados e
autorizados pelos órgãos competentes.

5. DAS VAGAS
5.1 O quadro de vagas será publicado juntamente com a lista de classificados.

6. DA CLASSIFICAÇÃO
6.1 A classificação se dará pela pontuação obtida em função da titulação e dos cursos de formação
continuada apresentados por cada candidato, conforme critérios estabelecidos no presente Edital.
6.2 Se houver empate na classificação final dos candidatos, serão utilizados os seguintes critérios de
desempate:
I – Tempo de efetivação no Magistério Público Municipal;
II – Maior Titulação;
III – Maior Idade;
IV – Maior número de filhos.

7. DA PONTUAÇÃO
DA TITULAÇÃO
1) Graduação - Licenciatura plena com habilitação na disciplina
específica;
2) Pós-Graduação lato sensu – Especialização;
3) Pós-Graduação stricto sensu – Mestrado;
4) Pós-Graduação stricto sensu – Doutorado;
DOS CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA
1) A cada 10 (dez) horas de curso;

200 (duzentos) pontos
300 (trezentos) pontos
400 (quatrocentos) pontos
500 (quinhentos) pontos
10 (dez) pontos

8. DO RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO
8.1. O resultado da classificação da para Seleção de Vagas para os Laboratórios de Ciências será fixado
no dia 22 de janeiro de 2014, no mural da Secretaria Municipal de Educação e no site da Prefeitura
Municipal de Camboriú (cidadedecamboriu.sc.gov.br);
8.2. A lista de classificados será divulgada por ordem de classificação de acordo com a titulação e a
pontuação obtida na para Seleção de Vagas para os Laboratórios de Ciências.
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9. DO PERÍODO DESTINADO AOS RECURSOS
9.1. O candidato que sentir-se prejudicado com a pontuação obtida poderá entrar com recurso em até 24h,
a partir da data da publicação;
9.2 O recurso deverá ser protocolado no Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação;
9.3 O recurso somente será analisado com base na documentação apresentada na data de inscrição;
9.4 Somente serão apreciados os recursos expressos em termos convenientes e que apontarem
fundamentalmente as circunstâncias que os justifiquem. Recurso inconsistente ou intempestivo será
preliminarmente indeferido;
9.5 O resultado do recurso será publicado no dia 23 de janeiro de 2014 a partir das 18h no mural da
Secretaria Municipal de Educação.

10. DA ESCOLHA DE VAGAS
10.1. A escolha de vagas para Seleção de Vagas para os Laboratórios de Ciências ocorrerá por ordem
de classificação e será realizada na Secretária Municipal de Educação, no dia 24 de janeiro de 2013 às
14h.
10.2 A escolha de vagas deverá ser efetuada pelo próprio candidato, não sendo aceito procuração.
10.3 O candidato que não se apresentar no dia e horário determinado para a escolha de vaga, bem como
aquele presente que não aceitar nenhuma das vagas oferecidas, perderá todos os direitos a vaga para o
CEMJA.

11 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 O candidato que no ato da inscrição prestar declarações falsas ou inexatas, ou apresentar documentos
adulterados ou falsos, terá sua inscrição cancelada e anulados todos os atos dela decorrentes;
11.2 A ESCOLHA DE VAGAS SE DARÁ COMO TRANSFERÊNCIA DAS AULAS EM SALA, PARA
AULAS NO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS e terá validade somente para o ano letivo de 2014;
11.3 A vaga escolhida não se trata de alteração na lotação, de modo que o certame é destinado
apenas à transferência de turno.
11.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação;
11.5 A seleção de que trata este Edital será em única etapa de caráter Classificatório e Eliminatório,
constando apenas de uma etapa a ser realizada por meio de Prova de Títulos (Análise Documental);
11.6 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Camboriú, 11 de dezembro de 2013.

FÁTIMA NAIR BAMBINETTI GERVÁSIO
Secretária de Educação
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