
   

 

EDITAL  DE  SUBSTITUIÇÕES  Nº 001/2022 
 

Abre inscrições para interessados em substituições nas 

escolas da Rede Municipal de Ensino  

 

 

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARAVILHA, 

ESTADO DE SANTA CATARINA, faz saber, que se encontram abertas as inscrições para os 

professores interessados em substituições nas escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Lei 

Municipal nº 4.115, de 3 de junho de 2019, que dispõe a contratação por tempo determinado para 

atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. 

 

 

I - DAS INSCRIÇÕES: 

  

1.1. Estão abertas as inscrições para suprir licenças de até 15 (quinze) dias nos Centros 

Educacionais de Ensino Fundamental e Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino, 

na forma do disposto na Lei Municipal nº 4.115/2019. 

 

1.2. Os interessados deverão efetuar sua inscrição nos dias 02 a 04 de março de 2022, no horário 

das 7h 30min às 11h 30min e das 13h às 17h, na Secretaria de Educação. 

 

1.3. Para as inscrições os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos: 

a) Cópia do Diploma de Licenciatura ou atestado comprobatório do semestre que cursa 

(somente para os que não realizaram o Processo Seletivo); 

b) Ficha de Inscrição (Anexo I); 

c) Fotocópia da Identidade. 

 

 

II - DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO: 

 

2.1. Os critérios para classificação obedecerão ao seguinte: 

 

I - Poderão se inscrever na presente seleção os professores classificados no Processo Seletivo 

em vigor, bem como professores habilitados e não habilitados interessados; 

II - Os inscritos comporão lista própria conforme disponibilidade de dias e horas do 

professor, na seguinte ordem: habilitados e não-habilitados classificados no processo seletivo 

vigente, e habilitados e não habilitados inscritos; 

III -  Terão preferência às vagas primeiramente os inscritos classificados no processo seletivo, 

e somente após exaurida referida lista serão chamados os demais inscritos. 

IV - A ordem de classificação dos inscritos que não constam da lista de Classificados do 

Processo Seletivo será por títulos nos seguintes termos: 

a) Especialização = 3 pontos, limitado a um título; 

b) Graduação = 2 pontos, limitado a um título; 

c) Cada semestre cursado = 0,2 pontos. 



 

V - O candidato chamado deverá atender todas as substituições possíveis no período de 30 

(trinta) dias, recebendo remuneração de acordo com os dias trabalhados, respeitando o nível inicial 

da Tabela de Vencimentos do Plano de Carreira do Magistério. 

 

2.2. O resultado quanto a classificação será divulgado no site da Prefeitura Municipal de Maravilha. 

 

2.3. Para casos de desempate serão respeitados os seguintes critérios: 

a) Habilitação na área de atuação; 

b) Especialização na área de atuação; 

c) Idade; 

d) Sorteio. 

 

2.4. Considerando que num mesmo período vários professores são necessários e, muitos não tem 

disponibilidade para atuar na vaga, a ordem de chamada poderá ser alterada a fim de pronto atender 

a unidade escolar. 

 

 

III - DA CONTRATAÇÃO: 

 

3.1. Os contratos obedecerão o disposto na Lei Municipal nº 4.115, de 3 de junho de 2019. 

 

 

IV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS: 

 

4.1. A homologação da presente seleção se dará através de decreto municipal. 

 

4.2. Os casos omissos serão resolvidos por Comissão de Substituições, designada pela Secretaria de 

Educação, de acordo com a legislação vigente. 

 

Maravilha, Estado de Santa Catarina, em 17 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

CLEUSAMAR TOSETTO PREUSS 

Secretária de Educação e Cultura 

Município de Maravilha/SC 

 

 

 

 

 

 

      ANEXO  I  



 

 

 

Candidato: _______________________________________________________________________ 

 

CPF:____________________________________________________________________________          

 

Telefones para contato: _____________________________________________________________ 

 

Habilitado em _________________________________________________________________ ou 

 

Cursando: _______________________________________________________________________ 

 

Dias da semana e turnos disponíveis para substituição: 

(    ) 2ª feira        (     ) Matutino              (      ) Vespertino 

(    ) 3ª feira        (     ) Matutino              (      ) Vespertino 

(    ) 4ª feira        (     ) Matutino              (      ) Vespertino 

(    ) 5ª feira        (     ) Matutino              (      ) Vespertino 

(    ) 6ª feira        (     ) Matutino              (      ) Vespertino 

 

Disciplinas para substituição:  

(    ) Educação Infantil  (     ) Ensino Fundamental 

(    ) Língua Portuguesa  (     ) Matemática 

(    ) História     (     ) Geografia 

(    ) Inglês     (     ) Arte 

(    ) Ciências    (     ) Educação Física 

(    ) Ensino Religioso   (     ) Educação Especial 

 

Está classificado no Processo Seletivo 2020: 

(    ) SIM  (    ) NÃO 

 

Classificação na Ed. Infantil: ________________________________________________________ 

Classificação no Ens. Fundam: _______________________________________________________ 

Classificação na Disciplina: _________________________________________________________ 

 

Maravilha, SC, ________ de março de 2022. 

 

 

 

 

  Assinatura do candidato: ____________________________________ 


