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Joinville, 27 de junho de 2018.

 EDITAL N° 02/2018/SE

 

O MUNICÍPIO DE JOINVILLE leva ao conhecimento dos interessados que com base no § 4º do art. 21 da Lei
8.666/93, torna público para conhecimento dos interessados, que com fundamento, do Edital nº 02/2018/SE, cujo
objeto é a seleção de profissionais interessados em atuar como Orientador(a) Pedagógico,  Agente Administrativo(a) e
Professor Bolsista para atuar em qualquer das disciplinas do Curso Técnico em Enfermagem,  dentro dos cursos
técnicos  vinculados ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego PRONATEC – MEDIOTEC,
sofreram alterações, passando a vigorar com as seguintes redações e cronograma:
 
PREAMBULO passa a vigorar com a seguinte redação:
O Município de Joinville, por intermédio da Secretaria de Educação, no uso de suas atribuições, torna público e de
conhecimento dos interessados, que mediante o presente Processo Seletivo, selecionará profissionais interessados em
atuar como Orientador(a) Pedagógico(a), Agente Administrativo(a) e Professores Bolsistas das Ciências da  Saúde  
(Enfermagem,  Psicologia e Fisioterapia), Professor de Informática , Português e Matemática, para o Curso
Técnico em Enfermagem na modalidade Concomitante do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego - PRONATEC, por meio da ação do MEDIOTEC com ingresso no segundo semestre de 2018.
 
CRONOGRAMA  passa a vigorar com as seguintes DATAS:
1. CRONOGRAMA

                  DATA                                                                ETAPAS
28/06/2018  à 28/06/2020 Período de inscrições para o Processo Seletivo

06/07/2018 Análise dos currículos pela Comissão de Avaliação 
09/07/2018 Divulgação do resultado preliminar dos  habilitados

10/07/2018  à 16/07/2018 Período para solicitação de recursos
17/07/2018  à 23/07/2018 Análise dos Recursos pela Comissão Organizadora

24/07/2018 Publicação do resultado dos recursos

25/07/2018 Divulgação  do tema  para elaborar conteúdo para a aula expositiva  (para
as vagas de professor bolsista)

30/07/2018  à 31/07/2018 Realização da Aula expositiva

01/08/2018 Divulgação do resultado preliminar  dos classificados (para as vagas de
professor Bolsista)

02/08/2018  à 08/08/2018 Período para solicitação de recursos (Professor Bolsista)
09/08/2018  à  15/08/2018 Análise dos Recursos pela Comissão Organizadora

16/08/2018 Publicação do resultado dos recursos
17/08/2018 Divulgação do Resultado Parcial do Processo Seletivo

20/08/2018  à 24/08/2018 Assinatura do Termo de Compromisso

 
Item 2. DO OBJETO, subitem 2.1 que  passa a vigorar com a seguinte redação:
2. DO OBJETO



2.1 O presente Edital tem como objeto a seleção de profissionais interessados em atuar como Orientador(a)
Pedagógico,  Agente Administrativo(a) e Professor Bolsista para atuar em qualquer das disciplinas do Curso Técnico
em Enfermagem,relacionadas as Ciências da  Saúde   (Enfermagem,  Psicologia e Fisioterapia) e nas áreas de
Informática , Português e  Matemática, dentro dos cursos técnicos  vinculados ao Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego PRONATEC – MEDIOTEC, conforme vagas constante no  anexo I - Quadro de Vagas.
 
Item 5. DAS INSCRIÇÕES, subitem 5.1 que  passa a vigorar com a seguinte redação:
5. DAS INSCRIÇÕES
5.1 Os candidatos interessados em participar do presente Edital deverão obrigatoriamente apresentar  os
seguintes documentos de habilitação: 
a) Cópias dos documentos de identificação pessoal (RG e CPF);
b) Cópia de certidão de quitação eleitoral ou cópia de comprovante da última votação;
c) Cópia do comprovante de residência;
d) Cópia dos documentos comprobatórios de titulação acadêmica de acordo com o perfil exigido;
e) Cópia dos documentos comprobatórios de capacitações correlacionadas ao cargo;
f) Cópia dos documentos comprobatórios de experiência profissional para os respectivos cargos;
g) Autorização para atuar como Bolsista emitida pelo Setor de Gestão de Pessoas, no caso de servidor público
municipal, estadual ou federal;
h) Currículo Vitae;
i) Formulário de Inscrição, conforme  anexo VII;
j) Declaração de Disponibilidade de Atuação em qualquer unidade de ensino, na cidade de Joinville, em que houver
demanda de atividades relacionadas à função do bolsista anexo VI;
k) Os candidatos a Professor Bolsista deverão apresentar Negativa de Débito e de Processos Administrativos
Disciplinares dos respectivos conselhos de classe aos quais estão vinculados.

 

Item 7. DA REMUNERAÇÃO,  subitem 7.2. que passa a vigorar com a seguinte redação:
7.2. O valor hora a ser pago para os profissionais,  a serem selecionados por meio deste edital,  para jornada de 20
horas semanais, exceto para professor bolsista que poderá atuar até 25 horas/semanais, fica assim estabelecido:
a) Para o cargo de Orientador Pedagógico: R$ 30,00/hora
b) Para o cargo de Agente Administrativo: R$ 15,00/hora
c) Para o Cargo de Professor Bolsista:  R$ 30,00/hora
 
Item 14. DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, subitem 14.4.  que passa a vigorar
com a seguinte redação:
14.4 Caberá recurso administrativo:
a) da decisão acerca da habilitação dos candidatos as vagas de  Orientador(a) Pedagógico(a), Agente Administrativo(a)
e Professores Bolsistas das Ciências da  Saúde   (Enfermagem,  Psicologia e Fisioterapia), Professor de
Informática , Português e Matemática;
 
b) da decisão acerca da classificação dos candidatos as vagas de Professores Bolsistas das Ciências da  Saúde  
(Enfermagem,  Psicologia e Fisioterapia), Professor de Informática , Português e Matemática.
 
O edital e Errata encontram-se à disposição dos interessados, na página da Prefeitura Municipal de Joinville
(www.joinville.sc.gov.br), ou no Gabinete do Secretário da Educação, sito à Rua Itajaí, nº 390, Centro, Joinville/SC, no
horário das 08h às 14h.

 

 
Joinville, 27 de junho de 2018.



 
Roque Antônio Mattei

Secretário da Educação
 

Documento assinado eletronicamente por Roque Antonio Mattei, Servidor(a) Público(a), em
27/06/2018, às 14:11, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal
nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código
verificador 2036258 e o código CRC 466E9ACE.
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