
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

 

 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2020 
  

 

O MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

– SEMAD, com base na Lei nº 3.684, de 11 de novembro de 2005 e alterações e na Lei 

Complementar nº 602, de 29 de novembro de 2011 e alterações, tornam públicas, pelo presente 

Edital, as normas de CHAMADA PÚBLICA objetivando a contratação de professores, em caráter 

temporário, para atuação no ano letivo de 2020, no Ensino Fundamental das Escolas Básicas 

Municipais e Grupos Escolares da Rede Municipal de Ensino, para preenchimento das vagas pela 

falta de candidatos do Edital de Processo Seletivo Público nº 1/2019, de 10 de setembro de 2019, 

no Magistério Público Municipal e também para a formação de cadastro de reserva. 

 

 

1. DAS VAGAS PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA  

 

1.1. É assegurado, nos termos do Decreto Municipal nº 4.351/2001, às pessoas com deficiência 

física, auditiva, visual ou intelectual o direito de se inscrever no presente processo seletivo em 

igualdade de condições com os demais candidatos com relação ao conteúdo, avaliação, duração, 

data, horário e local de realização da prova, obedecidos aos procedimentos dos itens 2.5 e 2.6 

deste Edital. 

 

1.2.  Serão consideradas deficiências somente aquelas conceituadas na medicina especializada, 

de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos, e que se constituam inferioridade que 

implique grau acentuado de dificuldade para a integração social. 

 

1.3.  Considera-se pessoa com deficiência aquela que se enquadra nas categorias previstas no 

art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999. 

 

1.4. O primeiro candidato classificado nas vagas reservadas às pessoas com deficiência será 

nomeado para a 10ª (décima) vaga que vier a ser criada, o segundo para a 20ª (vigésima) vaga 

a ser criada e assim sucessivamente. 

 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1. Os candidatos interessados deverão realizar a sua inscrição, via online, no site 

www.concordia.sc.gov.br, por meio do banner “Chamada Pública Professores 2020”. 

 

2.2. As inscrições estarão abertas no período de 4 de fevereiro até as 23h59min do dia 18 de 

fevereiro de 2020. 
 

2.3. No ato da inscrição é obrigatório o preenchimento dos campos solicitados, bem como 

anexar toda a documentação comprobatória, sendo que a mesma deve ser compatível com a 

disciplina de atuação, conforme quadro constante no item 4.2. 

 

2.4. É de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados pessoais e da 

documentação anexada. 

 

http://www.concordia.sc.gov.br/
http://www.concordia.sc.gov.br/
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2.5. Caso as informações não corresponderem com a verdade, o candidato será 

automaticamente desclassificado, em qualquer tempo, sem direito a recurso. 

 

2.6. O candidato com deficiência, após viabilizar os procedimentos dos itens 2.1, 2.2, 2.3 deste 

Edital, também deverá escanear e anexar no banner de inscrição os documentos relacionados 

abaixo: 

 

2.6.1.  Anexo Único deste Edital, preenchido e assinado, o qual contém: 

 

a) declaração de que a deficiência não o impossibilita de exercer as atribuições do cargo; 

 

b) declaração de que fica impedido de usufruir da condição de pessoa com deficiência para, 

posteriormente, requerer readaptação ou aposentadoria. 

 

2.6.2 Atestado médico que indique a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa 

referência ao código correspondente na Classificação Internacional de Doenças – CID, e a 

provável causa da mesma;  

 

2.7 Antes do deferimento da inscrição, o candidato com deficiência submeter-se-á a avaliação, 

por Equipe Multidisciplinar, no dia 19 de fevereiro de 2020, às 14h30min, no seguinte local: 

Departamento de Segurança e Medicina do Trabalho, do Município, localizado na Rua Atalípio 

Magarinos, 491, Térreo, Centro, Concórdia, SC, portando atestado médico original em mãos. 

 

2.8 O candidato com deficiência que não apresentar o atestado médico e/ou não se submeter 

à avalição ou não preencher as condições descritas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999, 

não será considerado deficiente, passando para a listagem geral dos candidatos, sem direito à 

reserva de vaga.  

 

3. DOS DOCUMENTOS 

 

3.1  Os documentos a serem anexados no ato da inscrição são os seguintes: 

 

3.1.1.  Cédula de Identidade e Cadastro da Pessoa Física – CPF; 

3.1.2. Diploma de Graduação ou Declaração de Matrícula da graduação-licenciatura, constando 

as fases já cursadas, sendo obrigatório estar cursando a 5ª fase de licenciatura; 

3.1.3. Certificado de Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado (se houver). 

 

3.2  Os documentos a serem anexados devem estar no formato PDF ou imagem. 

 

4. DA PONTUAÇÃO 

 

4.1 A pontuação dos títulos será a seguinte: 

 

4.1.1 Professores Não Habilitados 

a) 5ª fase: 4.0 pontos; 

b) 6ª fase: 4.5 pontos; 

c) 7ª fase: 5.0 pontos; 

d) 8ª fase: 5.5 pontos; 
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4.1.2 Professores Habilitados 

a) Graduação: 7.0 pontos; 

b) Especialização: 1.0 ponto; 

c) Mestrado: 2.0 pontos; 

d) Doutorado: 3.0 pontos.   

 

4.2 O quadro abaixo indica a habilitação necessária para atuação em cada uma das disciplinas 

ou modalidades. 

 

Habilitação 
Disciplinas/Modalidades de 

Inscrição 

Disciplinas/ Modalidades de 

Atuação 

Letras – Língua Inglesa Língua Inglesa Língua Inglesa 

Ensino Religioso, Ciências 

Sociais e Ciências da 

Religião 

Ensino Religioso Ensino Religioso 

Pedagogia com habilitação em 

Educação Especial, com 

habilitação em Deficiência 

Visual 

* Obrigatório: ter curso de 

formação continuada de, no 

mínimo, 100 (cem) horas na 

área da educação especial – 

Deficiência Visual. 

Braille Braille 

 

4.3  As inscrições deferidas serão publicadas no dia 21 de fevereiro de 2020 no site 

www.concordia.sc.gov.br; 

 

4.4 Os recursos referentes às inscrições deferidas deverão ser protocolizados nos dias 24 a 26 

de fevereiro de 2020, no Setor de Protocolo Geral, localizado no Centro Administrativo 

Municipal, situado na Rua Leonel Mosele, 62, Centro, Concórdia, SC, no horário das 8h às 

11h30min e das 13h30min às 17h. 

 

4.5 O quadro de vagas e as inscrições deferidas após os recursos serão disponibilizados no dia 

27 de fevereiro de 2020 no site www.concordia.sc.gov.br; 

  

 

5. DA ESCOLHA DE VAGAS 

 

5.1. Os candidatos aprovados/classificados deverão apresentar, no momento da escolha de 

vagas, certificado original que comprove a habilitação exigida para o cargo, para uma prévia 

conferência da documentação que viabilizará a investidura do cargo. 

 

http://www.concordia.sc.gov.br/
http://www.concordia.sc.gov.br/
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5.2 A escolha de vagas ocorrerá, no dia 3 de março de 2020, na SEMED, situada na Rua 

Marechal Deodoro, 1.280, sala 301, 2º andar, Edifício Golden Office, Concórdia, SC, na forma 

abaixo: 
 

a) 13h30min – Língua Inglesa; 

b) 14h – Braille. 

 

5.2.1 AS DEMAIS VAGAS/DISCIPLINA PERMANECERÃO NO CADASTRO DE 

RESERVA. 

 

5.3 Ocorrendo empate na classificação final, dar-se-á preferência, pela ordem, ao candidato: 

 

5.3.1 com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completados até o último dia da inscrição 

neste Processo Seletivo, de acordo com o previsto no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal nº 

10.741, de 1º de outubro de 2003 e alterações – Estatuto do Idoso;  

 

5.3.2 maior idade; 

 

5.4   Para a contratação, o candidato aprovado deverá, obrigatoriamente, preencher os 

requisitos a seguir: 

 

5.4.1 ser brasileiro nato ou naturalizado; 

 

5.4.2 ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; 

 

5.4.3  ter aptidão física e mental, demonstrada por atestado médico de saúde, fornecido por 

médico do Município, após a apreciação dos exames e dos demais documentos, os quais são de 

responsabilidade do candidato; 

 

5.4.4 apresentar cópia legível dos seguintes documentos, acompanhada de  original: 

 

a) Certidão de Casamento, Nascimento ou Declaração de União Estável;  

b) Carteira de Identidade;  

c) Cadastro de Pessoa Física – CPF;  

e) Certidão relativa à quitação eleitoral e ao gozo dos Direitos Políticos (emitida pelo Cartório 

Eleitoral, ou pelo site www.tse.jus.br);  

f) Carteira de Reservista ou equivalente (para os candidatos do sexo masculino);  

g) Certidão de Nascimento e CPF dos filhos (se houver);  

h) Carteira de Trabalho – da parte de identificação (frente e verso) e do primeiro registro de 

contrato;  

j) Efetivar qualificação cadastral pelo link:  

http://www.tse.jus.br/


MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

fls. 5 

 
 

http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml, digitar os dados e consultar, 

imprimir a página que diz: “Os dados estão corretos.”; Nos casos de divergências nos dados 

informados, o aplicativo apresentará as orientações para que se proceda a correção; 

k) Tipagem sanguínea;  

l) Declaração de que não estará acumulando cargos públicos, na forma disposta nos incisos XVI 

e XVII do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e de que não 

recebe proventos de aposentadoria oriundos de cargo, emprego ou exercício de função pública 

ou de regime próprio, nos termos do § 10 do art. 37 da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988;  

m) Em caso de acumulação legal de cargos, função, emprego ou percepção de proventos, na 

forma disposta nas alíneas “a”, “b” e “c” do inciso XVI do art. 37 da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, informar o cargo, órgão ao qual pertence e carga horária;  

n) Declaração de bens;  

o) Número de conta bancária no Banco Itaú;  

p) Comprovante de endereço, atualizado (ou declaração do proprietário);  

q) 1 (uma) fotografia 2x2, recente; 

r) Declaração de ter sofrido ou não, no exercício de função pública, penalidades disciplinares; 

s) Certidão Criminal (emitida pelo Fórum ou pelo site www.tjsc.jus.br).  

t) Cópia e original do Diploma ou Certificado de Conclusão de Graduação (licenciatura) e 

Histórico Escolar;  

u) Cópia e original do Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Declaração atualizada de 

estar cursando a licenciatura (para candidatos não habilitados, no mínimo 5ª fase); 

v) Comprovante da escolha de vaga. 

 

5.4.5 apresentar cópia autenticada do diploma ou certificado da qualificação que possui, sendo: 

 

a) curso de Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado (quando houver); 

 

b) curso de licenciatura; 

 

c) comprovante de estar cursando, no mínimo, o quinto semestre/fase da licenciatura na área 

específica; 

 

5.4.6 Respectivos históricos escolares ou registro no Ministério da Educação – MEC, de acordo 

com a habilitação que possui; 

 

5.5  Além dos documentos constantes no item 5.4 deste Edital, o candidato deverá apresentar 

os exames a seguir relacionados, realizados à custa do mesmo, no dia determinado para o exame 

admissional, este efetuado pelo Médico do Trabalho da Municipalidade: 

 

http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml
http://www.tjsc.jus.br/
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a) Hemograma com plaquetas; 

b) Glicemia de jejum; 

c) Laudo de avaliação psiquiátrica ou psicológica (emitido em formulário timbrado com 

identificação do local de atendimento, endereço, telefone e registro do profissional); 

d) Raio-x de coluna total (lombar, dorsal e cervical); 

e) Cópia da carteira de vacinação atualizada; 

f) Cópia da tipagem sanguínea; 

g) Cópia da Carteira de Identidade. 

 

5.5.1 Os exames laboratoriais e avaliações médicas deverão ser originais e realizados, no 

máximo, 30 (trinta) dias antes da data do exame admissional. 

 

5.5.2 A avaliação psiquiátrica ou psicológica e o raio-x de coluna total (lombar, dorsal e 

cervical) deverão ser originais e realizados, no máximo, 60 (sessenta) dias antes da data da 

consulta admissional. 

 

5.5.3 Podem ser solicitados pelo Médico do Município, exames adicionais, na realização da 

consulta admissional. 

 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

6.1  O resultado desta Chamada Pública terá validade para o exercício do ano letivo de 2020; 
 

6.2  Não será admitido o candidato classificado que tenha sido considerado culpado em 

Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância, no Município, observados os prazos 

previstos nos arts. 171 e 176, ambos da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e 

alterações e, art. 5º, XLVII, “b” da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
 

6.3 O contrato de trabalho decorrente deste Edital reger-se-á pelas normas constantes na 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 
 

6.4  O pedido de inscrição do candidato importará no conhecimento do presente Edital e valerá 

como aceitação tácita de suas normas. 
 

6.5 A inscrição e a classificação não garantem ao candidato o direito de contratação. 
 

6.6 Serão admitidos somente os professores necessários para o preenchimento das vagas 

disponibilizadas, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Educação. 
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6.7 Ao assumir a vaga, o professor deverá desenvolver as atividades em consonância com as 

Diretrizes Curriculares da Secretaria Municipal de Educação e com o Projeto Político-Pedagógico 

das Unidades Escolares. Deverá ainda, buscar diferentes estratégias a fim de efetivar o processo 

de ensino e aprendizagem de qualidade, bem como participar dos momentos de formação 

continuada oportunizados durante o ano letivo de 2020 e outras contribuições solicitadas pelo 

gestor escolar. 
 

6.8 Somente será efetivada a contratação mediante a apresentação de toda a documentação 

exigida.  
 

6.9 Após a escolha de vaga e celebrado o contrato, o mesmo poderá ser extinto, por iniciativa 

do contratado desde que haja comunicação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

Conforme o  § 1º do artigo 8º da Lei Municipal nº 3.684/2005. 
 

6.10 Fica assegurado o direito reciproco da rescisão do contrato antes de expirado o termo 

ajustado, situação em que, sendo exercida por quaisquer das partes, resulta na aplicação dos 

princípios e regras que tratam sobre a rescisão dos contratos por prazo indeterminado, inclusive 

no que diz respeito ao aviso prévio.  
 

6.11 Eventuais alterações na legislação municipal, relativas às normas inerentes aos servidores 

públicos, com reflexo na contratação prevista neste Edital, serão automaticamente incorporadas a 

partir de sua vigência. 
 

6.12 Não serão contratados candidatos classificados, para substituições por períodos inferiores 

a 90 (noventa) dias, conforme Decreto nº 6.259, de 15 de maio de 2018. 
 

6.13 Demais informações poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de Educação, cabendo 

aos candidatos acompanharem as publicações pelo site www.concordia.sc.gov.br. 
 

6.14 Os casos omissos nesse Edital, serão julgados pela equipe Coordenadora dos Processos 

Seletivos da Secretaria Municipal de Educação. 

 

 

Concórdia, SC, 21 de janeiro de 2020. 

 

 

 

JOÃO PARAGUAÇU CARDOSO 

Secretário Municipal de Administração, em exercício  

 

  

http://www.concordia.sc.gov.br/
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ANEXO ÚNICO 

 

 

DECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome do Candidato:  

Número da 

Inscrição: 
 

Carteira de 

Identidade: 
 

Cargo Pretendido:  

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaro, para os devidos fins, conforme item 2.6.1 do Edital de Chamada 

Pública nº 1/2020, e para que surta os efeitos legais que: 

 

- a deficiência que possuo não me impossibilita de exercer as atribuições do 

cargo acima mencionado; 

 

- fico impedido de usufruir da condição de pessoa com deficiência para, 

posteriormente, requerer readaptação ou aposentadoria. 

 

 

 

_________________, _____ de ______________ de 2020. 

 

 

 

_________________________ 

Assinatura do Candidato 

 
 

 

 

 

 


