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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 
004/2013, está aceitando inscrições nas seguintes áreas: 
 

ÁREA / DISCIPLINA / VAGAS / FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA  
Professor de Anos iniciais (5 vagas): Formação no ensino médio em magistério, com 
habilitação em Séries/Anos Iniciais do Ensino Fundamental; ou Licenciatura em Pedagogia, 
com habilitação em Séries/Anos Iniciais do Ensino Fundamental; ou Normal Superior, com 
habilitação em Séries/Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 
Professor de Educação Física (cadastro reserva): Graduado ou estudante da 5ª fase em 
diante do curso de Licenciatura em Educação Física. 
Professor Auxiliar de Atividades de Ciências (cadas tro reserva): Graduado ou 
Estudante da 5ª fase em diante do curso de Licenciatura em: Ciências ou Ciências 
Biológicas ou Biologia ou Física ou Química.  

 
 

INSCRIÇÕES: Os interessados deverão comparecer, no dia 29 de setembro de 2014, das 
13 às 19 horas, na Gerência de Articulação de Pessoal da Secretaria Municipal de 
Educação, Rua Conselheiro Mafra nº 656 – Edifício Aldo Beck – 4º andar – Sala 402, das 13 
às 17 horas, 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). 
 
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 2013, 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. 
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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.  
 
REMUNERAÇÃO:  A remuneração equivale ao valor bruto mensal e será, respectivamente: 

Carga Horária  
Formação 

10 horas 
semanais 

20 hor as 
semanais 

30 horas 
semanais 

40 horas 
semanais 

Ensino Médio / Lic. Curta 543,63 1.087,26 1.630,89 2.174,52 
Licenciatura Plena 557,57 1.115,14 1.672,70 2.230,27 
Especialização 632,68 1.265,36 1.898,04 2.530,73 
Mestrado 708,53 1.417,05 2.125,58 2.834,11 
Doutorado 868,24 1.736,48 2.604,72 3.472,96 
 
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, 24 de setembro de 2014. 

 
 
 
 

RODOLFO JOAQUIM PINTO DA LUZ 
Secretário Municipal de Educação 


