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1. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

1.1 A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Curitibanos, no uso de suas atribuições, 

considerando o que dispõe a Lei nº 6.645/2021, torna público o Edital do Processo Seletivo 

para Formação em Nível de Pós-Graduação/Especialização do Pessoal do Magistério Público da 

Rede Municipal de Ensino de Curitibanos- SC e convida interessados a realizarem inscrição ao 

processo, conforme cronograma do Quadro 1: 

1.2 Cronograma de execução do Edital 

Quadro 1 

ATIVIDADE DATAS 

Data de Publicação do Edital 06/09/2022 

Período de Inscrições e entrega de documentação 15 e 16/09/2022 

Homologação das inscrições 19/09/2022 

Resultado Preliminar da Classificação dos candidatos 03/10/2022 

Prazo de recurso da classificação 04/10/2022 

Resultado Oficial da classificação dos candidatos 05/10/2022 

Aula Inaugural OUTUBRO 

 

1.3 O processo de formação do pessoal do magistério da Rede Municipal de Ensino em nível de 

pós-graduação/especialização, bem como a bolsa de estudo prevista na Lei nº 6.645/2021, 

compreendem a garantia de formação continuada em sua área de atuação aos profissionais da 

educação básica, sendo estes servidores efetivos da Rede Municipal de Educação - área do 

magistério dos Núcleos Municipais e Centros de Educação Infantil, valorizando e contribuindo 

para evolução constante do trabalho docente, na qualidade do ensino, melhoria de 

desempenho nas avaliações do IDEB - Índice de Educação Básica, e o cumprimento das metas 

previstas no Plano Municipal de Educação. 

 

2. DOS CURSOS, VAGAS E OUTROS REQUISITOS 

2.1 Serão oferecidos aos profissionais efetivos em 2022, da Rede Municipal de Ensino, os 

seguintes cursos de Pós-graduação/Especialização voltados à área da Educação, conforme 

estratégias, demanda e necessidade, sendo:  

1. Alfabetização e Letramento (15 vagas para servidores da Educação Infantil/15 vagas 

para servidores do Ensino Fundamental I); 

2. Educação Infantil (30 vagas para servidores da Educação Infantil); 

3. Ensino Fundamental (30 vagas para servidores do Ensino Fundamental I e II); 
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4. Educação Especial (15 vagas para servidores da Educação Infantil/15 vagas para 

servidores do Ensino Fundamental I). 

Parágrafo único: Os candidatos que não forem contemplados na primeira fase de classificação, 

permaneceram na lista de classificados em ordem de classificação podendo ser chamado caso, 

haja abertura de novas vagas bem como nova turma dentro dos cursos ofertados dentro deste 

edital.  

 

2.2 Os cursos tem carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas; duração de 18 

(dezoito) meses, com, no mínimo, 90% (noventa por cento) das aulas na modalidade 

presencial.  

2.3 Em anexo desta publicação segue a Ementa principal de cada curso. 

 

3. DA INSCRIÇÃO 

 

3.1 Poderá inscrever-se no processo de formação em nível de pós-graduação/especialização o 

servidor concursado, integrante do quadro permanente de pessoal do Magistério Público 

Municipal e que preencher os seguintes requisitos: 

a) Tenha curso de graduação e atue na área de educação, e; 

b) Encontrar-se no efetivo exercício da função em área da educação e manter vínculo efetivo 

com o município de Curitibanos, e; 

c) Ser professor no exercício da atividade docente, que atua nos segmentos de Educação 

Infantil, Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II e/ou demais profissionais atuantes 

na área pedagógica e tecnológica, especialista em assuntos educacionais, orientadores, 

diretores, pedagogos, fonoaudiólogo, psicólogo, professor de Centro Assistivo (APOIO), 

monitores, professores de AEE, segundos professores, professores readaptados e 

secretários de Núcleos Municipais e Centros de Educação Infantil. 

 

3.2 A inscrição será realizada presencialmente junto à Secretaria de Educação e Cultura de 

Curitibanos, nos dias 15 e 16/09/2022, das 7h45min às 11h45min/ 13h15min às 18h30min.  

3.3 O candidato deverá apresentar envelope contendo a folha de inscrição preenchida (Anexo 

I); nela deverá constar a primeira e a segunda opção de curso. 
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Caso o candidato não seja contemplado na primeira opção, havendo vagas, poderá ser 

contemplado na sua segunda opção. 

Apresentar, também, cópia dos seguintes documentos: 

1. CPF e RG 

2. Certificado do Curso de Graduação; 

3. Certidão de tempo de serviço como servidor efetivo junto ao Quadro do Magistério 

Municipal de Curitibanos; 

4. Produção Científica ( Publicações, artigos etc) e/ou documento que comprove;  

5. Declaração do exercício da função em sala de aula (Anexo II); 

6. Último Comprovante de pagamento para demonstrar o Nível Profissional. 

3.4 Dispor as cópia dos documentos acima, a ficha de inscrição (Anexo I) e a Declaração de 

exercício da função (anexo II) junto do Envelope  e identificar o mesmo.  

3.5 O candidato NÃO poderá, simultaneamente, cursar mais de uma opção de curso de pós-

graduação/especialização. 

3.6 A Secretaria Municipal de Educação e Cultura irá publicar a lista dos inscritos no site do 

município.   

3.6 A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, após receber as inscrições e documentos, 

encaminhará para a Instituição de Ensino Superior – IES vencedora da licitação, para que esta 

efetue a classificação dos candidatos e proceda a matrícula.  

 

4 DA CLASSIFICAÇÃO 

4.1 - Critérios para avaliação: 

 

Critérios Pontuação 

Nível de formação: 

 

5 – Para professores em pleno exercício de 

sala de aula, com Ensino Superior, sem 

Pós-graduação; 

3 – Para Formação em Educação geral com 

ou sem Pós-Graduação; 

1 – Para Formação em Outras Áreas. 

Experiência profissional 5 – Para servidores após estágio 

probatório até 10 anos de experiência; 
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3–Para servidores com 10 anos ou mais, 

após estágio probatório; 

1 – Para servidores com 20 anos ou mais, 

após estágio probatório. 

A produção científica 5 – Para artigo científico publicado na área 

da Educação em revista científica e/ou 

publicação de livro e/ou capítulo de livro 

da área da educação; 

4 – Publicações científicas em qualquer 

área; 

3 – Trabalho de Conclusão de Curso 

(Apresentar Histórico da Graduação 

grifando o item para comprovar); 

2 – Demais trabalhos científicos 

(publicação em jornais, cartilhas, relatórios 

técnicos). 

 

Parágrafo único: A classificação acontecerá em duas categorias: primeiro serão classificados os 

professores em afetivo exercício de sala de aula nos Centros de Educação Infantil, nos Núcleos 

Municipais, no Centro Assistivo (APOIO); no segundo momento, serão classificados os demais 

profissionais atuantes na área pedagógica e tecnológica, especialista em assuntos 

educacionais, orientadores, diretores, pedagogos, fonoaudiólogo, psicólogo, 

monitores,professores readaptados e secretários de Núcleos Municipais e Centros de 

Educação Infantil. 

 

4.2 Critérios de desempate 

I - com menor titulação na área educacional; 

II - com maior experiência profissional na rede pública municipal de ensino;  

III - com maior tempo para adquirir o direito a aposentadoria; 

IV - persistindo o empate, a vaga será definida por sorteio. 
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4.3 – A IES deverá encaminhar para a SMEC a lista dos classificados e desclassificados para 

publicação no site do município.   

 

5 DO MODELO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO/ESPECIALIZAÇÃO 

5.1 Ao final do curso, o candidato deverá apresentar e ser aprovado em artigo cientifico, o qual 

resultará em um Artigo Científico que deverá ser publicado pela Universidade em formato de 

livro/ e-book/revista digital, contribuindo com o projeto TechEducação. 

5.2 O Curso terá 360 horas e será oferecido quinzenalmente, preferencialmente nos finais de 

semana, sexta-feira (noturno)e sábados (matutino e vespertino). 

 

6.DA BOLSA DE ESTUDOS 

6.1 O candidato com inscrição deferida, durante o período em que estiver efetivamente 

cursando a pós-graduação/especialização de que trata a presente lei, terá direito a uma Bolsa 

de Estudo, como o incentivo à qualificação profissional, e servirá para cobrir gastos com 

materiais didáticos, transporte e alimentação, nos valores que segue: 

I - Para profissionais efetivos com carga horáriaentre 30 (trinta) e 40 (quarenta) horas 

semanais, seja de nomeação oualteração (conforme lei de alteração), a bolsa de estudo será 

no valor de R$ 1.000,00 (mil reais);  

II - Para profissionais efetivos com carga horária entre 10 (dez) e 20 (vinte) horas semanais, 

seja de nomeação ou alteração, a bolsa de estudo será no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais).  

6.2Não serão consideradas para efeitos deste artigo, eventuais alterações temporárias1 de 

carga horária.  

6.3 - O valor da Bolsa de Estudo será repassado mensalmente, juntamente à folha de 

pagamento do servidor. 

6.4Para ter direito a Bolsa de Estudo, o profissional da educação deverá estar no efetivo 

exercício da função.  

6.5 Durante o período de afastamento das aulas, independentemente do motivo, o pagamento 

da Bolsa Estudo será suspenso, ainda que proporcionalmente.  

6.6 O candidato que desistir, abandonar, reprovar no curso fica obrigado a ressarcir os valores 

já recebidos a título de Bolsa de Estudo, devidamente corrigidos. 

 
1 Eventuais alterações de carga horária em substituição por motivo de atestado médico, por um curto 
período de tempo.   
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6.7 O candidato deverá participar de no mínimo 90% de aulas presenciais para fazer jus ao 

curso.  

6.8 Os candidatos que receberem a Bolsa de Estudo deverão manter, após ao encerramento 

do curso, vínculo com o município na área educacional por período não inferior de 4 (quatro) 

anos, sob as mesmas penas do artigo antecedente.  

6.9 Não poderão fazer uso da Bolsa de Estudo, os profissionais que estejam em período de 

estágio probatório, e os que faltam menos de 06 (seis) anos para adquirir o direito à 

aposentadoria por idade ou tempo de contribuição exceto se cumprir o item abaixo. 

6.10 Em caso de aquisição ao direito à aposentadoria, e para fazer jus a Bolsa de Estudo, o 

servidor poderá firmar termo de compromisso, comprometendo-se a cumprir o tempo 

necessário de quatro anos (4) de atuação em sua função, antes do afastamento definitivo. 

6.11 Para fazer jus a Bolsa de Estudo, o profissional deverá manter frequência mínima de 90% 

(noventa por cento) no curso ao qual se inscrever, e desenvolver prática docente 

correspondente. Portfólio de acompanhamento. 

6.12  No decorrer do curso o selecionado deverá apresentar um Seminário para os demais 

professores da Rede municipal.  

7 DA COMISSÃO   

7.1 A Comissão para Análise, Seleção e Avaliação será formada por três (3) membros do 

quadro de pessoal da Instituição de Ensino Superior – IES, que deverá encaminhar à Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura a classificação dos candidatos aprovados para publicação no 

site do município.   

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos omissos neste edital serão analisados e resolvidos pela comissão formada segundo o 

item 7. 

 

KLEBERSON LUCIANO LIMA 
PREFEITURO MUNICIPAL DE CURITIBANOS 

 

 

 

 

PATRICIA MACIEL BASTOS 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO  
 

1.0 DADOS DO PROPONENTE 

1.1 Nome: 

1.2 Endereço: 
 

1.3 Cidade: 1.4 Estado 

1.5 CEP: 

1.6 Telefone:  1.7 e-mail:  

1.8 CPF: 1.9 RG: 

1.10 Data de nascimento: 

1.11 Local de trabalho: 

1.12 Turma que atua: 
 

 
2.0 DO CURSO PRETENDIDO 

2.1 
 

Primeira Opção: 
 

2.2 Segunda Opção: 

 

3.0 – RESUMO DO TRABALHO CIENTÍFICO JÁ PÚBLICADO (se tiver) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Curitibanos, ____ de _____________ de 2022 
 
 

________________________________ 
Assinatura candidato(a) 
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ANEXO II 

Modelo DECLARAÇÃO 

 

Eu, ........................................, CPF......................., Declaro para os 

devidos fins do processo seletivo de formação em nível de Pós-

Graduação/Especialização do pessoal do magistério da Rede 

Municipal de Ensino do município de Curitibanos, nos termos do 

Edital número........../2022, que estou (ou não estou) no efetivo 

exercício da função em sala de aula 

como.............................no................................(Núcleo de 

Ensino/CEI ou local do exercício). 

Declaro ainda que falta ........anos para completar o tempo de 

Serviço por aposentadoria. 

 

Estou ciente de que a falsidade na prestação destas informações 

me sujeitará às penalidades previstas na legislação criminal, 

relativas à falsidade ideológica (Art. 299 do Código Penal). 

 Atenciosamente, 

 

Curitibanos, ......de......................de 2022 

 

 

 

ASSINATURA CANDIDATO(A) 


