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Bibliotecária recebe Prêmio Gênero 
e Diversidade na Escola

A bibliotecária Sandra Regina Fontes, do Núcleo de Educação 
Infantil vinculado à Escola Desdobrada 
Municipal Osvaldo Galupo, 
no Morro do Horácio, ganhou 

da Universidade Federal de Santa Catarina 
o Prêmio Gênero e Diversidade na Escola. 
A profissional apresentou o melhor trabalho 
do curso a distância de Estudos de Gênero, 
realizado pela instituição de ensino superior 
em parceria com o Polo UAB Florianópolis. 
Gratuitamente, Sandra  participará do 
Seminário Internacional Fazendo Gênero Nota 10, que irá ocorrer na UFSC entre os dias 16 e 20 de setembro.

Intitulado “Catálogo bibliográfico sobre Gênero e Diversidade na Escola: acervo da Biblioteca Escolar Osvaldo Galupo e NEI Morro do 
Horácio”, o projeto apresentou os materiais bibliográficos, das duas unidades,  referentes às questões de gênero, sexualidade, educação inclusiva e 
diversidades étnico-raciais existentes no setor.  O catálogo  pode ser acessado em: http://www.youblisher.com/p/647509-Catalogo-Bibliografico/.
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Concurso público 
para professor

Nesta sexta-feira, dia 16 de agosto, encerra-se o prazo 
de inscrições para concurso público da rede municipal 
de ensino de Florianópolis. Há vagas para Professores, 
Especialistas em Assuntos Educacionais e Auxiliares de 
Sala.

A inscrição é realizada através do site: http://educa2013.
fepese.org.br, onde há o edital completo.

O candidato deverá ler atentamente o edital, preencher 
o requerimento de inscrição e enviá-lo pela Internet até as 
16h, imprimindo uma cópia que precisa ficar em seu poder. 

O pagamento do boleto da taxa poderá ser feito em 
qualquer agência bancária até o dia do encerramento das 
inscrições.
 As vagas são para:
• Professor Auxiliar de Tecnologia Educacional
• Professor de Anos Iniciais do Ensino Fundamental
• Professor de Artes Plásticas
• Professor de Educação Física
• Orientador Educacional
• Auxiliar de Sala do quadro civil.
• Professor de Artes Música
• Professor de História
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A PMF está com inscrições abertas para o processo seletivo de contratação de 
professores. As inscrições são feitas na sede da Secretaria de Educação. Rua Conselheiro 
Mafra, 656, Edifício Aldo Beck, 4º andar, sala 402. O horário de atendimento é das 13h 
às 19 h. Em caso de dúvidas, o candidato pode ligar para 3251.6107, 3251.6111 ou 
3251.6112.

Aberto processo seletivo

• Professor Auxiliar de Atividades de 
Ciências

• Professor Auxiliar de Educação 
Especial

• Professor de LIBRAS - Língua 
Brasileira de Sinais

• Professor Auxiliar de Língua 
Brasileira de Sinais

• Professor Auxiliar de Tecnologia 
Educacional

• Professor de Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental                                            

 

• Professor Auxiliar do Ensino 
Fundamental

• Professor de Apoio Pedagógico
• Professor de Artes - Música
• Professor de Artes - Plásticas e 

Visual
• Professor de Educação Especial
• Professor de Educação Infantil 
• Professor Auxiliar de Educação 

Infantil
• Professor de Inglês
• Professor de Matemática
• Professor de Português e Inglês

Áreas de atuação
O requerimento de inscrição deve ser devidamente preenchido 
e encaminhado pela internet até as 16h do dia 16 de agosto. 
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A SME está investindo na 
formação de seus servidores 
através de sete cursos 
gratuitos na modalidade 
de educação a distância. 
Os profissionais poderão 
se inscrever até sexta-feira 
(16/08). É só acessar o site 
http://portal.pmf.sc.gov.br/
entidades/educa.

Os cursos são: Gestão e 
Ética no Serviço Público; 
Letramento no Contexto 
Educativo; Educação 

Integral; Diversidade e Educação para as Relações Étnico-Raciais; Gestão Educacional; 
Planejamento, registro e avaliação na Educação Infantil; e Primeiros Socorros e Proteção 
Civil na Educação.

Quem planta colhe
Ao retornarem das férias as crianças do Núcleo 

de Educação Infantil Municipal São João Batista, 
localizado no Rio Vermelho, colheram verduras e 
temperos que haviam plantado no começo de junho. 
Os pequenos participaram do processo de criação da 
horta escolar até o momento da colheita.

A horta pedagógica da unidade conta com a 
participação dos funcionários e das famílias que 
fazem o acompanhamento dos trabalhos, os cuidados 
com as plantações e a doação de adubo e mudas 
periodicamente.

Cursos gratuitos para servidores

Alunos da 8ª série da Escola Básica Municipal 
Batista Pereira, localizada no Alto Ribeirão, 
participaram do projeto “Oratória nas Escolas”, 
realizado pela ONG Junior Chamber International 
(JCI).

Os estudantes acompanharam a palestra “O que 
você tem a ver com a corrupção?” oferecida pela JCI 
e foram orientados pelas professoras de Português 
Aline Zilli, Karoliny Correia e Marluce Raulino a 
fazerem uma redação sobre o tema. As melhores 
foram selecionadas, classificando, assim, 20 alunos 
para o curso de oratória promovido pela ONG. 
Seis estudantes foram para a etapa final municipal: 
Camila Demertine Eger, Lucas Nestor Pamplona, 
Caroline Meurer, Ana Lara Laurentino, Kethelyn 
Lima de Oliveira e Vitória Soares. 

A aluna Caroline Meurer ficou em primeiro 
lugar e foi premiada com um notebook. Ana Lara 
Laurentino foi classificada em 2º lugar, e Lucas 
Nestor Pamplona, em 3º. Todos receberam troféus.

Oratória nas Escolas

A professora Ana Rosa Cugik e os pequenos de 3 e 4 anos 
de idade.

A aluna Caroline Meurer ficou em 1º lugar no 
projeto de oratória.
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Provinha Brasil tem nível excelente
Quase 3 mil alunos realizaram a Provinha 

Brasil na rede municipal. O índice atingido 
foi o de nível 5, o que corresponde a um 
excelente desempenho de aprendizagem. 
A avaliação elaborada pelo Inep, Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira,  abrange as 
áreas Português e Matemática e é executada 
com crianças matriculadas no segundo ano 
do ensino fundamental.

A prova ocorre em duas etapas, uma no início e a outra no fim do ano letivo. Dessa forma 
professores e gestores educacionais conseguem fazer um diagnóstico do que foi agregado ao 
aprendizado das crianças. Na rede, 33 escolas realizaram a avaliação, 1.438 alunos na prova de 
Português e 1.425 na prova de Matemática. 

Segundo a Diretora de Ensino Fundamental, Claudia Cristina Zanela, a melhora no resultado 
mostra que os professores estão empenhados e comprometidos em produzir cada vez mais 
estratégias eficazes para alfabetizar os alunos.

Na rede, 33 escolas realizaram a avaliação.
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As inscrições vão até 16 de agosto.
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