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PORTARIA Nº 245/2017 

   De 12 de maio 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 seguintes Projetos a serem desenvolvidos enquanto atividades complementares:  

 

 Desenho /Pintura 

 Rádio/TV  

 Futsal 

 Dança 

 Contação de Histórias 

 Orquestra/Sopro 

 Canto Coral  

 Instrumentista/Cordas/Teclado 

 Banda Fanfarra 

 Xadrez 

 

Assim, fica determinado o preenchimento das vagas existentes de acordo com o disposto nesta 

portaria, com carga horária de 20h e 40hs em caráter temporário, para desenvolver as atividades no 

Ensino Fundamental I e II, no ano de 2017. 

 

 

DOS CRITÉRIOS 

 

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

projetos são: 

 

a) Nível de escolaridade: Magistério concluído ou qualquer licenciatura concluída ou sendo 

cursada. 

b) Apresentação de projeto que descreva justificativa e desenvolvimento das atividades a 

serem desenvolvidas nas Unidades Escolares do município de Lages, conforme modelo 

de projeto, em anexo nesta portaria. 
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DAS INSCRIÇÕES 

 

Art. 3º - As inscrições deverão ser efetuadas no período de 16, 17, 18 e 19 de maio de 2017 

das 8h30 min às 11h30min e das 14h00 às 18h00, no Protocolo da Secretaria Municipal da 

Educação de Lages, mediante a apresentação de envelope lacrado com identificação da vaga de 

interesse/ modalidade e com os seguintes documentos: 

 

 Fotocópia do RG e CPF; 

 Fotocópia autenticada do certificado de conclusão do Magistério ou Licenciatura;  

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

 Atestado de atuação do candidato na área pretendida, expedido pela Unidade de atuação do 

municipal, estadual ou privada, sendo este original e assinado pelo responsável da U.E, ou 

fotocópia autenticada através de documento original ou reconhecido em cartório com a 

assinatura do responsável pela instituição. 

 Projeto em versão impressa seguindo criteriosamente o modelo indicado e divulgado pela 

comissão organizadora desta portaria, conforme anexo divulgado e publicado pela mesma. 

 Arguição individual que tem por objetivo a avaliação do(a) candidato(a) quanto às suas 

potencialidades, pretensões e atividades práticas realizadas de acordo com o projeto 

apresentado. O candidato deverá comparecer obrigatoriamente ao local e horário indicados 

para a realização da entrevista/arguição a ser divulgado por esta comissão. 

 

Art. 4º - Havendo dois ou mais candidatos classificados com igual pontuação nos itens 

descritos acima, serão considerados os seguintes critérios de desempate: 

 

a) Tempo de serviço no projeto em que o candidato optou pela inscrição. 

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

emitido pelo DRH); 

c) Maior Idade; 

 

Art.5° O candidato impossibilitado de comparecer para a realização da inscrição e escolha 

de vagas poderá fazer através de procuração reconhecida em cartório. 

 

 

DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
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Art. 6° - O processo de seleção será realizado por uma banca avaliadora, designada pela 

Secretaria Municipal da Educação, levando-se em conta os critérios apresentados nesta portaria e a 

documentação apresentada no ato da inscrição.  

Art. 7º - 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 PONTUAÇÃO 

 

Art. 8° - O processo de pontuação será realizado mediante apresentação dos documentos 

mínimos exigidos pela comissão e bela banca avaliadora no ato da arguição, de acordo com tabela 

abaixo: 

 

HABILITAÇÃO Pontuação 

Magistério concluído ou qualquer licenciatura concluída ou sendo 

cursada. 

1,0 ponto 

Análise da documentação e projeto 3,0 pontos 

Arguição do projeto 6,0 pontos 

 

Tempo de Serviço (A cada mês de serviço público emitido pelo órgão responsável o (a) candidato 

(a) receberá 0,1 ponto) 

Tempo de atuação no projeto (A cada mês de serviço prestado no projeto pretendido emitido 

pela U. E o (a) candidato (a) receberá 0,2 ponto) 

 

DA CLASSIFICAÇÃO 

 

Art. 9° - A ordem de classificação final estará disponível no dia 23 de maio de 2017, no hall 

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

 

 

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

 

Art. 10º O quadro de vagas nas U. E estará disponível no momento da chamada dos 

candidatos para a escolha das vagas. 

 

DAS ESCOLHAS 

 

Art. 11° - As escolhas de vagas acontecerão no dia 02 de junho de 2017, a partir das 14h, no 

Teatro Marajoara. 

 

DO CRONOGRAMA 

 
 

DATA ATIVIDADE HORÁRIO LOCAL 

 

16, 17, 18 e 19/05 

de 2017 

 

Inscrição  

 

Das 8h30 às 11h30 

       Das 14h00 às 18h00 

 

Protocolo da Secretaria 

da Educação 

 

 

23/05/2017 

 

Divulgação da lista 

dos classificados e 

horários agendados 

para arguição 

 

A partir das 17h 

 

Site e Hall de entrada 

da Secretaria da 

Educação 

 

26 e 29/05/2017 

 

Arguição 

        

        Conforme cronograma 

publicado no site da 

secretaria municipal 

 

Secretaria Municipal de 

Educação 

 

02/06/2017 

 

Escolha das vagas 

 

A partir das 14h 

 

Teatro Marajoara  
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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° - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação, sendo validada por um 

ano, podendo ser prorrogada por mais um ano.  

Art. 14° - O profissional que por qualquer motivo desistir da vaga escolhida, não poderá 

escolher nova vaga no decorrer do ano letivo de 2017. 

Art. 16° - O candidato que por qualquer motivo não comparecer no horário da arguição, que 

será previamente agendado e publicado pela comissão desta portaria, estará automaticamente 

desclassificado. 

Art. 16°- 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. 17° - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação, conforme dispõe o artigo 

116 da Lei Orgânica do Município. 

 

                                             Lages, 12 de maio de 2017. 

 

 

 

VALDIRENE DA SILVA VIEIRA 

Secretária Municipal da Educação 


