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EDITAL DE SELEÇÃO EMERGENCIAL DE PROFESSORES SUBSTI TUTOS 
 

A Prefeitura Municipal de Florianópolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação, com base no 
Decreto nº 9.882/12, que estabelece normas para a contratação de professores substitutos no magistério 
público municipal de Florianópolis, em consonância com o Edital nº 011/2014, está aceitando 
inscrições para CADASTRO RESERVA nas seguintes áreas: 
 

Cargo/Área/Disciplina Formação mínima 

PROFESSOR AUXILIAR DE 
ENSINO FUNDAMENTAL 

Formação no ensino médio em Magistério, com habilitação em 
Séries/Anos Iniciais do Ensino Fundamental; ou 
- Anteriores a Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006: 
Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação em 
Séries/Anos Iniciais do Ensino Fundamental; ou Normal Superior, 
com habilitação em Séries/Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 
- Com base na Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006: 
Licenciatura em Pedagogia. 

PROFESSOR AUXILIAR DE 
TECNOLOGIA 

EDUCACIONAL 

Graduado ou Estudante da 5ª fase em diante do curso de 
Licenciatura Pedagogia com habilitação em Tecnologia 
Educacional; ou Licenciatura em Tecnologia Educacional; ou 
Licenciatura na área da Educação e Pós-graduação em Mídia ou 
Tecnologia e Educação ou Educação a Distância. 

PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

Formação no ensino médio em Magistério, com habilitação em 
Educação Infantil; ou  
- Anteriores a Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006: 
Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Educação 
Infantil; ou Normal Superior com habilitação em Educação 
Infantil. 
- Com base na Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006: 
Licenciatura em Pedagogia. 

PROFESSOR DE  
APOIO PEDAGÓGICO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 

Formação no ensino médio em magistério, com habilitação em 
Séries/Anos Iniciais do Ensino Fundamental; ou  
- Anteriores a Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006: 
Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação em 
Séries/Anos Iniciais do Ensino Fundamental; ou Normal Superior, 
com habilitação em Séries/Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 
- Com base na Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006: 
Licenciatura em Pedagogia. 

PROFESSOR DE  
EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Graduado ou estudante da 5ª fase em diante do curso de 
Licenciatura em Educação Especial; ou  
- Anteriores a Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006: 
Licenciatura em Pedagogia, com habilitação em Educação 
Especial; ou 
- Com base na Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006: 
Licenciatura em Pedagogia com especialização em Atendimento 
Educacional Especializado. 
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Cargo/Área/Disciplina Formação mínima 

PROFESSOR DE LIBRAS 
(LÍNGUA BRASILEIRA DE 

SINAIS) 

Graduado ou estudante da 5ª fase em diante do curso de 
Licenciatura em Letras, habilitação em Língua Brasileira de 
Sinais – LIBRAS; ou Licenciatura em Pedagogia, com 
especialização em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. Ter 
domínio e fluência em Língua Brasileira de Sinais. 

PROFESSOR DE  
PORTUGUÊS e INGLÊS 

Graduado ou estudante da 5ª fase em diante do curso de 
Licenciatura em Português e Inglês (Língua Nacional e Língua 
Inglesa); ou Licenciatura em Letras, com habilitação em 
Português e Inglês (Língua Nacional e Língua Inglesa). 

 
INSCRIÇÕES (Atendimento por ordem de chegada):  
- No dia 24 de fevereiro de 2015, das 9 às 17 horas, no Centro de Educação Continuada, Rua Ferreira 
Lima nº 82 – Centro; 
- A partir do dia 25 de fevereiro de 2015, das 13 às 19 horas, na Gerência de Articulação de Pessoal, 
Rua Conselheiro Mafra nº 656 – Edifício Aldo Beck – 4º andar – Sala 402.  
 
Os interessados deverão comparecer munidos dos seguintes documentos: 
� Original e cópia da carteira de identidade e CPF (Documento obrigatório); 
� Original e cópia do comprovante da formação mínima exigida (Documento obrigatório); 
� Original e cópia de diploma de pós-graduação (Documento optativo); 
� Para os candidatos que irão atuar pela primeira vez na condição de professor substituto da 

Prefeitura Municipal de Florianópolis, além dos comprovantes descritos, será necessário apresentar 
original e cópia dos seguintes documentos: título de eleitor e comprovante de votação na última 
eleição, certificado de reservista, PIS/PASEP, Certidão de Casamento, Certidão de Nascimento de 
filhos menores de 21 anos e comprovante de residência. 

 
A comprovação da formação mínima exigida do candidato na área/disciplina de inscrição constará na 
apresentação do diploma (original e fotocópia) devidamente registrado ou, provisoriamente, para os 
formados a partir de 01 de julho de 2014, certidão de colação de grau, que deverá ser apresentado na 
data da escolha da vaga ou até a data da posse.  
 
No caso de estudante da 5ª fase em diante do Curso de Graduação em Licenciatura, será aceito original 
da certidão da instituição de ensino, mencionando a fase ou semestre letivo em que o aluno esteja 
regularmente matriculado e freqüentando as aulas, que deverá ser apresentada na data da escolha de 
vagas ou até a data da posse.  
 
A comprovação da formação de curso de pós-graduação para todos os cargos constará da avaliação dos 
certificados ou diplomas na área da educação, em nível de Especialização, de Mestrado e de 
Doutorado, na área de formação específica para a qual o candidato se inscreveu ou na área de 
Educação, que deverá ser apresentada na data da escolha de vagas ou até a data da posse. 
 
CLASSIFICAÇÃO: As vagas existentes serão preenchidas imediatamente, a partir do início das 
inscrições. Os inscritos serão classificados pela seguinte ordem de prioridade: maior titulação na 
formação mínima exigida; maior título de pós-graduação; maior idade.  
 
 



 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 
Rua Conselheiro Mafra, 656 – 4º andar – sala 402 - Centro – Florianópolis – SC – CEP 88.010 – 914 

http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa 

REMUNERAÇÃO:  A remuneração equivale ao valor bruto mensal e será, respectivamente: 
Carga Horária 

Formação 
10 horas 
semanais 

20 horas 
semanais 

30 horas 
semanais 

40 horas 
semanais 

Ensino Médio / Lic. Curta 560,05 1.120,10 1.680,15 2.240,20 
Licenciatura Plena 574,41 1.148,82 1.723,23 2.297,64 
Especialização 651,79 1.303,58 1.955,37 2.607,15 
Mestrado 729,92 1.459,84 2.189,76 2.919,69 
Doutorado 894,46 1.788,92 2.683,38 3.577,84 
 
JORNADA DE TRABALHO:   
- Professor de Educação Infantil, Professor de Anos Iniciais, Professor de Apoio Pedagógico e 
Professor Auxiliar (Todas as áreas): Jornada de 20 horas semanais = 13h20min de Atividade Docente e 
6h40min de Hora Atividade; 
- Jornada do Professor de Anos Finais: 10 horas = 7 aulas; 20 horas = 14 aulas; 30 horas = 21 aulas; 40 
horas = 28 aulas. O tempo que exceder o número de aulas corresponde a Hora Atividade. 
 
BENEFÍCIOS:  O vale transporte será concedido ao servidor que residir a uma distância superior a 
1.500 (um mil e quinhentos) metros do local de trabalho e será custeado integralmente pelo Município. 
Para a carga horária semanal de 30 horas é concedido o benefício de auxílio lanche no valor de R$ 
13,00 (treze reais) por dia de efetivo trabalho e, para a carga horária semanal de 40 horas, o benefício 
de auxílio alimentação no valor de R$ 15,50 (quinze reais e cinqüenta centavos) por dia de efetivo 
trabalho. 
 
INFORMAÇÕES: Mais informações poderão ser obtidas na Gerência de Articulação de Pessoal da 
Diretoria de Administração Escolar da Secretaria Municipal de Educação, por meio dos telefones 
3251.6107, 3251.6111 ou 3251.6112. 

 
Florianópolis, 18 de fevereiro de 2015. 

 
 
 
 

RODOLFO JOAQUIM PINTO DA LUZ 
Secretário Municipal de Educação 


