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PORTARIA Nº 224/2017 
   De 17 de fevereiro de 2017. 

 

VALDIRENE DA SILVA VIEIRA, Secretária da Educação do Município de Lages no uso de suas 

atribuições legais, com base no art. 37 inciso IX da CF de 1988, art. 2º, inciso VIII, art. 3º, inciso IV e art. 4º 

da Lei Complementar Municipal 145/2001,  Art. 31 da Lei Complementar nº 353/2011 e Art. 3º § 4º do 

Decreto nº 14604/2014. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Tornar públicos os critérios e as normas para a contratação dos Profissionais que atuarão 

nos projetos de Literatura e Produção Textual e Educação para a Sustentabilidade, em caráter temporário, 

para suprir o cumprimento da hora-atividade dos professores regentes das turmas da Educação Infantil - 

Pré-Escolar e dos Anos Iniciais, no ano de 2017. Assim, fica determinado o preenchimento das vagas 

existentes de acordo com o disposto nesta portaria, com carga horária de 20h ou 30 horas, desde que seja na 

mesma unidade escolar. 

 

DOS CRITÉRIOS 

Art. 2º – Os critérios para estabelecer a classificação dos candidatos para as vagas referentes ao 

projeto de Literatura e Produção Textual são: 

 

a) Licenciatura Plena em Pedagogia;  

 

b) Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Língua Portuguesa; 

Parágrafo Único: A definição do primeiro critério de escolha ser Licenciatura Plena em Pedagogia 

se justifica pelo fato desse profissional atuar especificamente na Educação Infantil – Pré-Escolar e nos 

Anos Iniciais, ou seja, de acordo com os níveis de escolarização do referido projeto. 

 

 

Art. 3º – Os critérios para estabelecer a classificação dos candidatos para as vagas referentes ao 

projeto de Educação para a Sustentabilidade são: 

a) Licenciatura Plena em Pedagogia;  

 

b) Licenciatura Plena em Ciências Biológicas; 

Parágrafo Único: A definição do primeiro critério de escolha ser Licenciatura Plena em Pedagogia 

se justifica pelo fato desse profissional atuar especificamente na Educação Infantil – Pré-Escolar e nos 

Anos Iniciais, ou seja, de acordo com os níveis de escolarização do referido projeto. 

 

DAS INSCRIÇÕES 

Art. 4º - As inscrições deverão ser efetuadas no período de 20 a 22 de fevereiro de 2017, no Protocolo da 

Secretaria Municipal da Educação de Lages, mediante a apresentação de envelope lacrado com 

identificação da vaga de interesse e com os seguintes documentos: 

 Fotocópia do RG e CPF; 
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 Fotocópia autenticada do certificado de conclusão do curso superior; 

 Tempo de serviço no Município (mediante apresentação do respectivo documento emitido pelo DRH 

da Prefeitura); 

 Horas de curso que contemplem especificamente as temáticas da área de inscrição (as demais horas 

de curso, que porventura sejam anexadas, serão desconsideradas pela comissão). 

 

Art. 5º - Havendo dois ou mais candidatos classificados com igual pontuação nos itens descritos 

acima, serão considerados os seguintes critérios de desempate: 

a) Maior tempo de serviço no Município (mediante apresentação do respectivo documento); 

b) Maior número de horas de curso na área de Literatura e Produção Textual para os inscritos no 

art. 2º;  

        Maior número de horas de curso na área de Educação Ambiental e Sustentabilidade para os 

inscritos no art. 3º; 

c) Maior idade; 

Art. 6° - O candidato que possuir licenciatura plena em Pedagogia deverá optar, no ato da inscrição, 

por apenas um dos projetos de que trata a presente portaria. 

 

DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

Art. 7° - O processo de seleção será realizado por uma comissão avaliadora, designada pela 

Secretária Municipal da Educação, levando-se em conta os critérios apresentados nos art. 2° e 3º e a 

documentação apresentada no ato da inscrição.  Não caberá recurso em nenhuma etapa do processo de 

seleção. 

Art. 8º - Em qualquer fase do processo seletivo, ou após a seleção, caso seja detectada alguma 

inverdade no cumprimento dos pré-requisitos estabelecidos para a inscrição, o candidato será 

automaticamente desligado ou eliminado do processo.  

 

DA CLASSIFICAÇÃO 

Art. 9° - A ordem de classificação final estará disponível no dia 24 de fevereiro de 2017, no hall de 

entrada da Secretaria Municipal da Educação de Lages e no site: www.educacaolages.sc.gov.br. 

Parágrafo Único: Na divulgação da classificação dos candidatos serão também publicados os 

critérios de pontuação definidos e utilizados pela comissão nomeada por meio da portaria n° 223/2017. 

 

DAS VAGAS 

Art. 10 - A Secretaria Municipal da Educação de Lages divulgará o quadro de vagas no dia 24 de 

fevereiro de 2017, por Unidade Escolar, no hall de entrada da Secretaria Municipal da Educação e no site: 

www.educacaolages.sc.gov.br. 

http://www.educacaolages.sc.gov.br/
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DAS ESCOLHAS 

Art. 11 - As escolhas de vagas acontecerão no dia 01 de março de 2017, a partir das 14h, na 

Secretaria Municipal da Educação de Lages. 

 

DO CRONOGRAMA 

 

DATA ATIVIDADE HORÁRIO LOCAL 

20 a 22/02/2017 Inscrição  Das 13h às 19h Protocolo da Secretaria da 

Educação 

24/02/2017 Classificação e 

divulgação das vagas 

A partir das 17h Site e Hall de entrada da 

Secretaria da Educação 

01/03/2017  

Escolhas das vagas 

14h – Literatura e Prod. Textual 

16h – Educação para a   

Sustentabilidade 

Teatro Marajoara 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 12 - A inscrição do candidato importará no conhecimento das instruções e na aceitação das 

condições do processo de seleção, tais como se encontram estabelecidas nesta portaria. Os casos omissos 

nesta portaria serão resolvidos pela comissão do processo. 

 

Art. 13 - O profissional que por motivo pessoal desistir da vaga escolhida, não poderá escolher nova 

vaga no decorrer do ano letivo de 2017. 

 

Art. 14 - Ao escolher a vaga o profissional deverá ter disponibilidade de horários de acordo com a 

unidade escolar para que não haja transtornos no fechamento dos horários. 

 

Art. 15 - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação, conforme dispõe o artigo 116 da Lei 

Orgânica do Município. 

Lages, 17 de Fevereiro de 2017. 

 

 

 

VALDIRENE DA SILVA VIEIRA 

Secretária Municipal da Educação 


