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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 01/2015

Dispõe sobre as Normas de Escolha e Fixa o Quadro de Vagas para o  ano letivo de 
2016.

I-INSTRUÇOES GERAIS

1.   Nos termos do Edital n° 01/2015 do PROCESSO SELETIVO DE PROVAS 
E TÍTULOS destinado a Formação de CADASTRO DE RESERVA para Contratação 
de Professores, em caráter temporário, para atuação nas Escolas Municipais, para o 
ano letivo de 2016, fixa o seguinte quadro de vagas conforme o Anexo I:

2. A escolha de vagas  será  no dia 12/01/2016, tendo  como  local a 
Secretaria Municipal de Educação, sendo  no turno  matutino  das  8h30min  as 
11h00min, conforme ordem do quadro de vagas.

3. A chamada para  escolha    de  vaga   obedecerá     rigorosamente      
a  ordem   de  classificação  final,  publicada  no   dia  07  de  janeiro   de 2016.

4. 0 candidato      deverá      comparecer      munido     dos seguintes      
documentos: documento      de  identidade     oficial    com   foto,   cadastro    de  
pessoas    físicas    - CPF   e  comprovante       da   habilitação      exigida     para   o  
cargo    (diploma,     ou declaração      de  conclusão      de   habilitação      ou   
certidão     de  frequência      em curso      de    graduação       licenciatura        de    
acordo      com     a   área/cargo       de classificação).

5. Os  candidatos    que   entregaram    envelope    de  documentos     com   
comprovação dos  títulos   conforme   descrito   no  item  "8" do  Edital  01/2015   e 
que  nele  consta comprovante     da  habilitação    exigida   para  o  cargo   (diploma,    
ou  declaração    de conclusão    de  habilitação    ou  certidão    de  frequência    em  
curso   de  graduação licenciatura  de acordo  com  a área/cargo  de  classificação)  
ficam  dispensados de apresentar  nova mente.

6.  O candidato  que  não comparecer  na sessão  do dia 12 de Janeiro  de 
2016, havendo vaga para sua área, perderá  o direito  de escolha da vaga, contudo  
será  passado para o final da lista na categoria que pertence.

7.  A escolha  de turmas  e aulas será  efetuada  respeitando  a  habilitação. 
Sendo que o candidato  habilitado,  portador de diploma de licenciatura  ou 
bacharelado conforme  exigências  do  Edital  01/2015  terá  preferência  e apenas  
depois  de esgotadas  as listas dos profissionais  habilitados   será convocado os 
candidatos  não habilitados (estudantes).

8.  Assinada  a ficha  de escolha  de vaga  pelo candidato  não será  
permitida,  em hipótese   alguma,   desistência   ou  troca   da  vaga   escolhida,   sob  
qualquer pretexto.

9.  A escolha de vagas deverá ser efetuada pelo próprio candidato, não 
podendo ser realizada por meio de procuração.
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10. Ao assumir a vaga, o professor deverá desenvolver as atividades em 
consonância com as Diretrizes Curriculares da Secretaria Municipal da Educação e 
com o Projeto Político-Pedagógico das Escolas, buscar diferentes estratégias a fim 
de efetivar o processo ensino aprendizagem, bem como participar dos momentos de 
formação oportunizados durante o ano letivo de 2016.

11. O candidato deverá escolher a vaga existente na sua totalidade de carga 
horária.

12. O candidato que escolher vaga e desistir da mesma será excluído da 
listagem de classificação de escolha de vaga ficando impedido de escolher outra 
vaga. Porém em razão de esgotada a listagem de aprovados no processo seletivo, o 
candidato desistente poderá justificar sua desistência, através de documento 
protocolado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes e aguardar a 
manifestação, que poderá atender ou não de acordo com as necessidades de 
excepcional interesse público.

13. A cada nova chamada será dado continuidade à listagem de classificação 
com convocação dos demais candidatos, respeitando a sequencia da ordem de 
classificação. 

14. Após a primeira chamada, as vagas serão divulgadas conforme o 
surgimento das mesmas. 

15. O candidato deverá se apresentar imediatamente para assumir a vaga 
escolhida. Passado 2 (dois) dias do oferecimento da vaga, fica a Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura e Esportes autorizada a dar continuidade à 
chamada dos demais candidatos, respeitando a sequência da ordem de 
classificação. Caso o candidato não se apresentar no prazo determinado, será 
excluído do processo seletivo. 

16. As vagas disponibilizadas para Processo Seletivo serão aquelas 
remanescentes da distribuição de aulas aos professores efetivos, portanto, estas 
aulas somente constituirão vaga a ser ofertada ao professor ACT depois de 
esgotadas todas as possibilidades de aproveitamento pelo professor efetivo em 
exercício na rede municipal de ensino.

17. A classificação dos candidatos no prazo de validade estabelecido para 
este Processo Seletivo não gera para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 
Esportes a obrigatoriedade de aproveitar todos os candidatos classificados. A 
classificação gera, para o candidato, apenas o direito à preferência na escolha de 
vagas, dependendo da sua classificação no Processo Seletivo.

18. 0 candidato  que  escolher  vaga  deverá  entregar  junto  ao  
Departamento  de Recursos  Humanos  da  Prefeitura  Municipal  de  Xavantina,  até 
o dia 10 de fevereiro de 2016, os documentos para contratação  conforme descrito:
- Cédula de Identidade;
- CIC/CPF;
- Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição (1º e 2º turno);
- Comprovante de quitação com as obrigações Militares (somente para homem);
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- Comprovante de escolaridade, conforme exigência do cargo;
- Folha corrida para fins empregatícios (FORUM) ou (http://www.tjsc.jus.br);
- Declaração de Bens e fontes de renda;
- Atestado de Saúde Ocupacional (c/ médico do trabalho);
- Certidão negativa de cargo/função pública;
- 01 foto 3x4 recente;
- Nº de conta bancária ( BANCO DO BRASIL);
- Nº PIS/PASEP e Carteira de Trabalho (extrato do PIS retirar na Agencia da
Caixa);
- Comprovante do Estado Civil;
- Comprovante de endereço;
- Certidão de nascimento/filhos;
- Declaração de acumulação de cargo e improbabilidade administrativa;
- Declaração de dependentes para fins de imposto de renda;
- Carteira de Motorista;
- Telefone para contato; e
- Inscrição no conselho competente.

19. O presente quadro de vagas também será exposto no local e data de 
escolha das vagas.

20. O Quadro de vagas acima   estabelecido    poderá   ser  alterado   se  
ocorrerem  mudanças supervenientes  ate a data da escolha das respectivas  vagas.

21. O presente entra em vigor na data de sua publicação.

Xavantina, SC 08 de Janeiro 2016.

COMISSÃO ORGANIZADORA



Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE XAVANTINA

Rua Prefeito Octávio Urbano Simon, 163, Centro - CEP 89780-000 - Telefone: (49) 3454-3100

ANEXO I

QUADRO DE VAGAS

EDUCAÇÃO INFANTIL
VAGA CARGA 

HORÁRIA
TURNO LOCAL/ÁREA DE ATUAÇÃO

PRÉ I-V I 20H VESPERTINO CMEI PALMEIRINHA

PRÉ I-V II 20H VESPERTINO CMEI PALMEIRINHA

PRÉ II M II 20H MATUTINO CMEI PALMEIRINHA

PRÉ II- M 2 20H MATUTINO CMEI CHAPEUZINHO 
VERMELHO

PROFESSOR 
CONTOS

20H MATUTINO/VESPERTI
NO

CMEI CHAPEUZINHO 
VERMELHO/CMEI 
PALMEIRINHA

AUXILIAR 
MATERNAL I –
PROFESSOR 
NÃO 
HABILITADO

20H VESPERTINO CMEI CHAPEUZINHO 
VERMELHO

EDUCAÇÃO ESPECIAL
VAGA CARGA 

HORÁRIA
TURNO LOCAL/ÁREA DE ATUAÇÃO

PROFESSOR 
AEE/SAA

20H MATUTINO/VESPERTI
NO

EEF PINHAL PRETO/EEF 
MEDIANEIRA

PROFESSOR 
AUXILIAR

20H MATUTINO CMEI CHAPEUZINHO 
VERMELHO- PRÉ II M1

PROFESSOR 
AUXILIAR

20H VESPERTINO EEF PINHAL PRETO- 2º ANO

PROFESSOR 
AUXILIAR

20H MATUTINO EEF MEDIANEIRA-4º ANO

DISCIPLINAS
VAGA CARGA 

HORÁRIA
TURNO LOCAL/ÁREA DE ATUAÇÃO

PROFESSOR 
ARTES

10H MATUTINO/VESPERTI
NO

EEF PINHAL PRETO/EEF 
MEDIANEIRA/CMEI 
PALMEIRINHA E  
CHAPEUZINHO VERMELHO

PROFESSOR 20H MATUTINO/VESPERTI EEF PINHAL PRETO/EEF 
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MÚSICA NO MEDIANEIRA/CMEI 
PALMEIRINHA E  
CHAPEUZINHO VERMELHO

PROFESSOR 
EDUCAÇÃO 
FÍSICA

20H MATUTINO/VESPERTI
NO 

EEF PINHAL PRETO/EEF 
MEDIANEIRA/CMEI 
PALMEIRINHA E  
CHAPEUZINHO VERMELHO

PROFESSOR 
FILOSOFIA

20H MATUTINO/VESPERTI
NO

EEF PINHAL PRETO/EEF 
MEDIANEIRA/CMEI 
PALMEIRINHA E  
CHAPEUZINHO VERMELHO
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Dispõe sobre as Normas de Escolha e Fixa o Quadro de Vagas para o  ano letivo de 2016.
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1.   Nos termos do Edital n° 01/2015 do PROCESSO SELETIVO DE PROVAS E TÍTULOS destinado a Formação de CADASTRO DE RESERVA para Contratação de Professores, em caráter temporário, para atuação nas Escolas Municipais, para o ano letivo de 2016, fixa o seguinte quadro de vagas conforme o Anexo I:

2. A escolha de vagas  será  no dia 12/01/2016, tendo  como  local a Secretaria Municipal de Educação, sendo  no turno  matutino  das  8h30min  as 11h00min, conforme ordem do quadro de vagas.

3. A chamada	para  escolha    de  vaga   obedecerá     rigorosamente      a  ordem   de  classificação  final,  publicada  no    dia  07  de  janeiro   de 2016.

4. 0 candidato      deverá      comparecer      munido     dos seguintes      documentos: documento      de  identidade     oficial    com   foto,   cadastro    de  pessoas    físicas    - CPF   e  comprovante       da   habilitação      exigida     para   o  cargo    (diploma,     ou declaração      de  conclusão      de   habilitação      ou   certidão     de  frequência      em curso      de    graduação       licenciatura        de    acordo      com     a   área/cargo       de classificação).

5. Os  candidatos    que   entregaram    envelope    de  documentos     com   comprovação dos  títulos   conforme   descrito   no  item  "8" do  Edital  01/2015   e que  nele  consta comprovante     da  habilitação    exigida   para  o  cargo   (diploma,    ou  declaração    de conclusão    de  habilitação    ou  certidão    de  frequência    em  curso   de  graduação licenciatura  de acordo  com  a área/cargo  de  classificação)  ficam  dispensados de apresentar  nova mente.

6.  O candidato  que  não comparecer  na sessão  do dia 12 de Janeiro  de 2016, havendo vaga para sua área, perderá  o direito  de escolha da vaga, contudo  será  passado para o final da lista na categoria que pertence.

7.  A escolha  de turmas  e aulas será  efetuada  respeitando  a  habilitação. Sendo que o candidato  habilitado,  portador de diploma de licenciatura  ou bacharelado conforme  exigências  do  Edital  01/2015  terá  preferência  e apenas  depois  de esgotadas  as listas dos profissionais  habilitados   será convocado os candidatos  não habilitados (estudantes).

8.  Assinada  a ficha  de escolha  de vaga  pelo candidato  não será  permitida,  em hipótese   alguma,   desistência   ou  troca   da  vaga   escolhida,   sob  qualquer pretexto.

9.  A escolha de vagas deverá ser efetuada pelo próprio candidato, não podendo ser realizada por meio de procuração.

10. Ao assumir a vaga, o professor deverá desenvolver as atividades em consonância com as Diretrizes Curriculares da Secretaria Municipal da Educação e com o Projeto Político-Pedagógico das Escolas, buscar diferentes estratégias a fim de efetivar o processo ensino aprendizagem, bem como participar dos momentos de formação oportunizados durante o ano letivo de 2016.

11. O candidato deverá escolher a vaga existente na sua totalidade de carga horária.

12. O candidato que escolher vaga e desistir da mesma será excluído da listagem de classificação de escolha de vaga ficando impedido de escolher outra vaga. Porém em razão de esgotada a listagem de aprovados no processo seletivo, o candidato desistente poderá justificar sua desistência, através de documento protocolado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes e aguardar a manifestação, que poderá atender ou não de acordo com as necessidades de excepcional interesse público.

13. A cada nova chamada será dado continuidade à listagem de classificação com convocação dos demais candidatos, respeitando a sequencia da ordem de classificação. 

14. Após a primeira chamada, as vagas serão divulgadas conforme o surgimento das mesmas. 

15. O candidato deverá se apresentar imediatamente para assumir a vaga escolhida. Passado 2 (dois) dias do oferecimento da vaga, fica a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes autorizada a dar continuidade à chamada dos demais candidatos, respeitando a sequência da ordem de classificação. Caso o candidato não se apresentar no prazo determinado, será excluído do processo seletivo. 

16. As vagas disponibilizadas para Processo Seletivo serão aquelas remanescentes da distribuição de aulas aos professores efetivos, portanto, estas aulas somente constituirão vaga a ser ofertada ao professor ACT depois de esgotadas todas as possibilidades de aproveitamento pelo professor efetivo em exercício na rede municipal de ensino.

17. A classificação dos candidatos no prazo de validade estabelecido para este Processo Seletivo não gera para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes a obrigatoriedade de aproveitar todos os candidatos classificados. A classificação gera, para o candidato, apenas o direito à preferência na escolha de vagas, dependendo da sua classificação no Processo Seletivo.

18. 0 candidato  que  escolher  vaga  deverá  entregar  junto  ao  Departamento  de Recursos  Humanos  da  Prefeitura  Municipal  de  Xavantina,  até o dia 10 de fevereiro de 2016, os documentos para contratação  conforme descrito:

- Cédula de Identidade;

- CIC/CPF;

- Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição (1º e 2º turno);

- Comprovante de quitação com as obrigações Militares (somente para homem);

- Comprovante de escolaridade, conforme exigência do cargo;

- Folha corrida para fins empregatícios (FORUM) ou (http://www.tjsc.jus.br);

- Declaração de Bens e fontes de renda;

- Atestado de Saúde Ocupacional (c/ médico do trabalho);

- Certidão negativa de cargo/função pública;

- 01 foto 3x4 recente;

- Nº de conta bancária ( BANCO DO BRASIL);

- Nº PIS/PASEP e Carteira de Trabalho (extrato do PIS retirar na Agencia da

Caixa);

- Comprovante do Estado Civil;

- Comprovante de endereço;

- Certidão de nascimento/filhos;

- Declaração de acumulação de cargo e improbabilidade administrativa;

- Declaração de dependentes para fins de imposto de renda;

- Carteira de Motorista;

- Telefone para contato; e

- Inscrição no conselho competente.



19. O presente quadro de vagas também será exposto no local e data de escolha das vagas.

20. O Quadro de vagas acima   estabelecido    poderá   ser  alterado   se  ocorrerem  mudanças supervenientes  ate a data da escolha das respectivas  vagas.

21. O presente entra em vigor na data de sua publicação.





Xavantina, SC 08 de Janeiro 2016.







COMISSÃO ORGANIZADORA

























ANEXO I



QUADRO DE VAGAS





EDUCAÇÃO INFANTIL

		VAGA

		CARGA HORÁRIA

		TURNO

		LOCAL/ÁREA DE ATUAÇÃO



		PRÉ I-V I

		20H

		VESPERTINO

		CMEI PALMEIRINHA



		PRÉ I-V II

		20H

		VESPERTINO

		CMEI PALMEIRINHA



		PRÉ II M II

		20H

		MATUTINO

		CMEI PALMEIRINHA



		PRÉ II- M 2

		20H

		MATUTINO

		CMEI CHAPEUZINHO VERMELHO



		PROFESSOR CONTOS

		20H

		MATUTINO/VESPERTINO

		CMEI CHAPEUZINHO VERMELHO/CMEI PALMEIRINHA



		AUXILIAR MATERNAL I – PROFESSOR NÃO HABILITADO

		20H

		VESPERTINO

		CMEI CHAPEUZINHO VERMELHO







EDUCAÇÃO ESPECIAL

		VAGA

		CARGA HORÁRIA

		TURNO

		LOCAL/ÁREA DE ATUAÇÃO



		PROFESSOR AEE/SAA

		20H

		MATUTINO/VESPERTINO

		EEF PINHAL PRETO/EEF MEDIANEIRA



		PROFESSOR AUXILIAR

		20H

		MATUTINO 

		CMEI CHAPEUZINHO VERMELHO- PRÉ II M1



		PROFESSOR AUXILIAR

		20H

		VESPERTINO

		EEF PINHAL PRETO- 2º ANO



		PROFESSOR AUXILIAR

		20H

		MATUTINO

		EEF MEDIANEIRA-4º ANO







DISCIPLINAS

		VAGA

		CARGA HORÁRIA

		TURNO

		LOCAL/ÁREA DE ATUAÇÃO



		PROFESSOR ARTES

		10H

		MATUTINO/VESPERTINO

		EEF PINHAL PRETO/EEF MEDIANEIRA/CMEI PALMEIRINHA E  CHAPEUZINHO VERMELHO



		PROFESSOR MÚSICA

		20H

		MATUTINO/VESPERTINO

		EEF PINHAL PRETO/EEF MEDIANEIRA/CMEI PALMEIRINHA E  CHAPEUZINHO VERMELHO



		PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA

		20H

		MATUTINO/VESPERTINO 

		EEF PINHAL PRETO/EEF MEDIANEIRA/CMEI PALMEIRINHA E  CHAPEUZINHO VERMELHO



		PROFESSOR FILOSOFIA

		20H

		MATUTINO/VESPERTINO

		EEF PINHAL PRETO/EEF MEDIANEIRA/CMEI PALMEIRINHA E  CHAPEUZINHO VERMELHO
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