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PORTARIA Nº 222/2017 

De 07 de fevereiro de 2017. 

 

VALDIRENE DA SILVA VIEIRA, Secretária Municipal da Educação de 

Lages, no uso de suas atribuições legais, com base na Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008; Decreto nº 6.949/2009 que Promulga os Direitos das 

Pessoas com Deficiência; Decreto nº 7.612/2011 que institui Plano Nacional das Pessoas com 

Deficiência e a Nota Técnica nº 19/2010, do Ministério da Educação. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º.  Tornar público, as normas e critérios para contratação dos Profissionais de apoio 

á Inclusão em caráter temporário para o ano de 2017, determinando o preenchimento das 

respectivas vagas de acordo com o disposto nesta portaria, com carga horária de 20h. 

 

DOS CRITÉRIOS 

Art. 2º - Os critérios para classificação de candidatos para as vagas de Profissional de 

Apoio à inclusão são: 

 

a)  Magistério Concluído e Cursando Educação Especial; 

  -frequência curso  superior Licenciatura Plena na disciplina da vaga/ 8ª fase 

              -frequência curso  superior Licenciatura Plena na disciplina da vaga/ 7ª fase 

              -frequência curso  superior Licenciatura Plena na disciplina da vaga/ 6ª fase 

              -frequência curso  superior Licenciatura Plena na disciplina da vaga/ 5ª fase 

              -frequência curso  superior Licenciatura Plena na disciplina da vaga/ 4ª fase 

              -frequência curso  superior Licenciatura Plena na disciplina da vaga/ 3ª fase 

  -frequência curso  superior Licenciatura Plena na disciplina da vaga/ 2ª fase 

              -frequência curso  superior Licenciatura Plena na disciplina da vaga/ 1ª fase 

 

b) Magistério Concluído e Cursando Licenciatura Plena em Pedagogia;  

               -frequência curso superior Licenciatura Plena na disciplina da vaga/ 8ª fase 

              -frequência curso  superior Licenciatura Plena na disciplina da vaga/ 7ª fase 

               -frequência curso  superior Licenciatura Plena na disciplina da vaga/ 6ª fase 

              -frequência curso  superior Licenciatura Plena na disciplina da vaga/ 5ª fase  

              -frequência curso  superior Licenciatura Plena na disciplina da vaga/ 4ª fase 

              -frequência curso  superior Licenciatura Plena na disciplina da vaga/ 3ª fase 

              -frequência curso  superior Licenciatura Plena na disciplina da vaga/ 2ª fase 
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              -frequência curso  superior Licenciatura Plena na disciplina da vaga/ 1ª fase  

 

c) Magistério concluído e cursando licenciatura na área da educação 

               -frequência curso superior Licenciatura Plena na disciplina da vaga/ 8ª fase 

              -frequência curso  superior Licenciatura Plena na disciplina da vaga/ 7ª fase 

               -frequência curso  superior Licenciatura Plena na disciplina da vaga/ 6ª fase 

              -frequência curso  superior Licenciatura Plena na disciplina da vaga/ 5ª fase  

              -frequência curso  superior Licenciatura Plena na disciplina da vaga/ 4ª fase 

              -frequência curso  superior Licenciatura Plena na disciplina da vaga/ 3ª fase 

 -frequência curso  superior Licenciatura Plena na disciplina da vaga/ 2ª fase 

              -frequência curso  superior Licenciatura Plena na disciplina da vaga/ 1ª fase 

 

d) Cursando outra licenciatura na área da educação;  

               -frequência curso superior Licenciatura Plena na disciplina da vaga/ 8ª fase 

              -frequência curso  superior Licenciatura Plena na disciplina da vaga/ 7ª fase 

               -frequência curso  superior Licenciatura Plena na disciplina da vaga/ 6ª fase 

              -frequência curso  superior Licenciatura Plena na disciplina da vaga/ 5ª fase  

              -frequência curso  superior Licenciatura Plena na disciplina da vaga/ 4ª fase 

              -frequência curso  superior Licenciatura Plena na disciplina da vaga/ 3ª fase 

Escolaridade mínima: 3ª fase. 

 

Parágrafo Único: O candidato inscrito que estiver cursando a 8ª fase do curso superior, a que se 

refere este artigo, poderá permanecer na vaga até o encerramento do ano letivo de 2017. 

 

DAS INSCRIÇÕES 

Art. 3º - As inscrições deverão ser efetuadas no período de 10 a 15 de fevereiro de 2017, 

no Protocolo da Secretaria Municipal da Educação de Lages, mediante apresentação de envelope 

lacrado com os seguintes documentos: 

 Declaração ou atestado de frequência atualizado, constando a fase que está 

cursando; 

 Fotocópia e Identidade e CPF; 

 Fotocópia do certificado de conclusão do magistério; 

 Tempo de serviço no Município (mediante apresentação do respectivo 

documento emitido pelo DRH da Prefeitura); 

 Fotocópia de horas de cursos na Educação Especial; 

 Fotocópia do certificado de no mínimo 40 horas de cursos na área de 

Libras/Braille; (para os interessados nas vagas de intérprete de libras e Braille) 

Havendo dois ou mais candidatos classificados em um mesmo item descritos, serão 

considerados os seguintes critérios de desempate: 
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a) Tempo de serviço no Município (mediante apresentação do respectivo documento 

emitido pelo DRH da Prefeitura); 

b) Horas de cursos na Educação Especial (mediante apresentação do respectivo 

documento); 

c) Maior idade; 

Aos interessados às vagas de Intérprete de Libras e conhecimento em Braille deverão 

apresentar, além da documentação exigida no artigo 3°, fotocópia do certificado de no mínimo 

40 horas de cursos na área de Libras/Braille.  

DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

Art. 4° - O processo de seleção será realizado por uma comissão avaliadora, designada 

pela Secretária Municipal da Educação, levando-se em conta os critérios apresentados no art. 2° 

e a documentação apresentada no ato da inscrição. Não caberá recurso em nenhuma etapa do 

processo de seleção. 

 

DA CLASSIFICAÇÃO 

Art. 5° - A classificação estará disponível no dia 17 de fevereiro de 2017 no hall da 

Secretaria Municipal da Educação de Lages, e no Site: www.educacaolages.sc.gov.br.  

 

DAS VAGAS 

Art. 6° - A Secretaria Municipal da Educação de Lages divulgará o quadro de vagas no 

dia 17 de fevereiro de 2017 por Unidade Escolar no hall da Secretaria Municipal da Educação e 

no Site: www.educacaolages.sc.gov.br.  

 

DAS ESCOLHAS 

Art. 7° - As escolhas acontecerão no dia 20 de fevereiro de 2017, as 13h30 no Teatro 

Marajoara. 

 

DO CRONOGRAMA 

DATA ATIVIDADE HORÁRIO LOCAL 

10 a 15 /02/2017 Inscrição 13h às 19h Secretaria da Educação 

17/02/2017 Classificação e 

Vagas 

a partir das 13h Secretaria da Educação e Site 

20/02/2017 Escolhas das vagas 13h30 Teatro Marajoara 

 

Art. 8º - Na desistência ou transferência do estudante com deficiência o Profissional de 

Apoio à Inclusão terá seu contrato cancelado, podendo participar de uma nova chamada. 

 

http://www.educacaolages.sc.gov.br/
http://www.educacaolages.sc.gov.br/
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   Art. 9º - Fica determinado que o Profissional de Apoio à Inclusão que não desempenhar 

com qualidade a função para qual foi contratado terá seu contrato rescindido e não poderá 

escolher uma nova vaga nesta função no decorrer do ano de 2017. 

 

Art. 10º - O Profissional de Apoio à Inclusão que por qualquer motivo desistir da vaga 

escolhida, não poderá escolher nova vaga no decorrer do ano letivo de 2017. 

 

 Art. 11º - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação conforme dispõe o 

artigo 116 da Lei Orgânica do Município. 

 

 

 

Valdirene da Silva Vieira 

Secretária Municipal da Educação 

 


