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São José

PREFEITURA

EDITAL EXTERNO Nº 006/2019/FUNDESJ/USJ
Publicação Nº 2131772

EDITAL EXTERNO Nº 006/2019/FUNDESJ/USJ

ABRE INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, COM VISTA À CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES POR PRAZO DETERMI-
NADO (SUBSTITUTO) PARA DISCIPLINAS DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO USJ.

-

Ensino Superior, por tempo determinado, para atender à necessidade temporária do Centro Universitário Municipal de São José � USJ, nos 
termos das Leis n° 4.955 de 26 de abril de 2010 e nº 5.388 de 30 de abril de 2014.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
-

cional de São José, destinado à contratação de Professores de Ensino Superior Substitutos, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) e demais leis e normas municipais aplicáveis à espécie.

-

dos Municípios e/ou no site www.usj.edu.br.
0.3 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das instruções e das condições do Processo Seletivo Sim-

relativas ao certame, que passarão a fazer parte do instrumento convocatório como se nele estivessem transcritos e acerca dos quais não 
poderá o candidato alegar desconhecimento.

Posto de Atendimento ao Candidato:
Local: Sede Administrativa do Centro Universitário Municipal de São José � Setor de Protocolos � Rua Jair Vieira, nº 76, Kobrasol � São 
José - SC
Horário de atendimento: Nos dias úteis, das 15h00min às 21h00min.
0.5 A interposição de recursos deverá ser realizada em até 24 (vinte e quatro) horas após a publicação da homologação de inscritos e do 

por e-mail endereçado a gestaopessoasusj@pmsj.sc.gov.br
0.6 Não são admitidas, após o término das inscrições, a complementação, a inclusão, ou a substituição de quaisquer documentos entregues.
2. DAS INSCRIÇÕES:
2.1.Da Taxa de Inscrição
2.1.1. A taxa de inscrição, no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) por disciplina de 5 h/a, e deverá ser creditada através de depósito/DOC/
transferência bancária na conta da Fundação Educacional de São José � CNPJ: 07.159.202/0001-20 - Banco do Brasil, Agência 2638-7, conta 
corrente 505.145-2.
2.1.2. O candidato que efetuar o pagamento da taxa em cheque, somente terá sua inscrição efetivada após a compensação deste, sem 
prescindir do cumprimento das demais exigências.
2.1.3. O valor da taxa de inscrição, uma vez pago, não será restituído, em hipótese alguma, por destinar-se a cobrir custos com todo o 

2.2. Dos procedimentos para realizar a inscrição
2.2.1. A inscrição poderá ser feita, presencialmente, na Sede Administrativa do Centro Universitário Municipal de São José � Setor de Pro-
tocolos, no endereço e horário previstos no item 1.4, ou ainda por e-mail endereçado a gestaopessoasusj@pmsj.sc.gov.br.
2.2.2. No caso de inscrição presencial, o(a) candidato(a) deverá entregar, no endereço e horário previstos no item 1.4, a Ficha de Inscrição 
(ANEXO I) devidamente preenchida, acompanhada dos seguintes documentos:
a) Fotocópia da Carteira de Identidade, e
b) Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição, e
c) Fotocópia do Currículo da Plataforma Lattes, e
d) A cópia autenticada ou a cópia acompanhada dos documentos originais que comprovam as informações constantes do Currículo Lattes 

-

recomendados pela CAPES, autenticado por cartório competente).
2.2.3. No caso de inscrição via E-MAIL, o(a) candidato(a) deverá enviar a cópia escaneada da Ficha de Inscrição (ANEXO I) devidamente 
preenchida, além da cópia escaneada dos seguintes documentos:
a) Carteira de Identidade, e
b) Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição, e
c) Currículo da Plataforma Lattes, e

-

competente).

São José

PREFEITURA

EDITAL EXTERNO Nº 006/2019/FUNDESJ/USJ
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2.2.4. A inscrição deverá ser realizada no período compreendido entre o dia 21 a 30 de agosto de 2019.
2.2.5. O horário de atendimento para as inscrições feitas presencialmente na Sede Administrativa do Centro Universitário Municipal de São 
José � Setor de Protocolos, localizada no endereço citado no item 1.4 deste edital, é das 15h00min às 21h00min.

legal.
2.3 Da isenção de pagamento da taxa de inscrição
2.3.1. Para os candidatos amparados pela Lei Municipal nº 4.438/2006 (isenção da taxa de inscrição para doadores de sangue) entregar 
pessoalmente ou encaminhar via SEDEX à Sede Administrativa do Centro Universitário Municipal de São José � Setor de Protocolos, até 
o dia 26 de agosto de 2019 (data de protocolo de entrega na sede administrativa do USJ ou data de postagem dos correios), cópia do 
Requerimento de Inscrição e do documento que comprove sua condição de doador de sangue de acordo com os requisitos exigidos na Lei 
Municipal nº 4.438/2006.

coletora, discriminando o número e as correspondentes datas em que foram realizadas as doações, em número não inferior a 3 (três), 
considerando o período de 12 meses anteriores à data de 26 de agosto de 2019.
2.3.3 Os candidatos amparados pela Lei Municipal nº 5.006/2010 (isenção da taxa de inscrição para candidatos desempregados) entregar 
pessoalmente ou encaminhar via SEDEX à Sede Administrativa do Centro Universitário Municipal de São José � Setor de Protocolos, até o 
dia 26 de agosto de 2019 (data de protocolo de entrega na Sede Administrativa do USJ, ou data de postagem dos correios), cópia do Re-
querimento de Inscrição, cópia dos documentos para comprovação desta condição:
a) Apresentar Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);

d) Comprovante de inscrição no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal � CadÚnico, de que trata o Decreto nº 6.135, 
de 26 de junho de 2007.
2.3.4. A relação dos candidatos contemplados com a isenção de pagamento da taxa de inscrição será divulgada no dia 27 de agosto de 
2019, pelo site www.usj.edu.br e no mural da Sede Administrativa do Centro Universitário Municipal de São José � Setor de Protocolos.
2.3.5.O candidato não contemplado com a isenção do pagamento da inscrição, caso seja de seu interesse, poderá proceder conforme o item 
2.1.1 deste edital, até o dia 18 de fevereiro de 2019, último dia previsto para pagamento da inscrição.
2.3.6. O não cumprimento pelo candidato ou pelo seu representante legal de qualquer um dos itens referentes à isenção de pagamento da 
inscrição implicará, automaticamente, no cancelamento de sua inscrição.
2.4. Da homologação das inscrições
2.4.1. A relação das inscrições será divulgada no dia 02 de setembro de 2019, pelo site www.usj.edu.br
2.4.2. Caso o nome do candidato não conste do relatório das inscrições deferidas, o mesmo deverá encaminhar, até às 20h00min do dia 02 
de setembro de 2019, e-mail para o endereço eletrônico gestaopessoasusj@pmsj.sc.gov.br, com requerimento solicitando a regularização da 
inscrição informando, obrigatoriamente, nome completo, número de telefone e endereço eletrônico para contato. O candidato ainda deverá 
anexar ao requerimento a cópia do Requerimento de Inscrição devidamente autenticado pela Agência Bancária ou cópia da autenticação 
impressa pelo terminal de autoatendimento, ou ainda cópia da autenticação gerada pelo pagamento via internet, para comprovação do 
pagamento da taxa de inscrição.

site da instituição.

3. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
3.1 O presente processo seletivo avaliará os conhecimentos e habilidades dos candidatos através dos seguintes instrumentos:

3.2 A primeira e a segunda etapas serão de responsabilidade da Fundação Educacional de São José � FUNDESJ.

4. DA PROVA DE TÍTULOS:
4.1 A prova de títulos é a primeira etapa do presente processo seletivo, sendo que só serão admitidos à segunda etapa, os 3 (três) primeiros 

4.2 A pontuação desta etapa será atribuída conforme critérios constantes na Ficha de Pontuação do Candidato (Anexo II) deste Edital.

conceitos, desde que sejam atendidos também os seguintes critérios:
a) a certidão/declaração ter sido expedido há menos de um ano, a contar da data de publicação deste Edital; e
b) o documento informar que o candidato defendeu e obteve aprovação de sua dissertação/tese; e
c) o documento informar que o Diploma está em processo de confecção.
4.4 Somente serão aceitos diplomas de Graduação e Pós-Graduação validados pelos órgãos de educação. Os diplomas de Graduação e 
Pós-Graduação obtidos em instituição estrangeira serão aceitos mediante sua revalidação no Brasil. A revalidação do diploma estrangeiro 
deverá ser comprovada no ato da inscrição.
4.5 Os comprovantes de tempo de docência no magistério superior serão validados quando se tratar de:
a) declaração em papel timbrado, devidamente carimbada e assinada por autoridade institucional competente (área de Recursos Humanos), 
de Instituição de Ensino Superior, discriminando o tempo de serviço e as disciplinas ministradas, por semestre, e/ou;

empregadora, cargo desempenhado e período de atuação;
c) não será computado como tempo de docência: estágio docência, professor voluntário, monitoria, tutoria, extensão, bem como docência 
em qualquer outro nível ou modalidade de ensino;
d) para o caso de experiência no exterior, os documentos somente serão considerados quando traduzidos para a língua portuguesa por 
tradutor juramentado.



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YzkxMjphODRi:U3VuLCAyNSBBdWcgMjAxOSAyMToyNDozOCAtMDMwMA==

22/08/2019 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2909

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 1026

4.6 Os documentos desse processo poderão ser retirados do Setor de Protocolos da sede administrativa do USJ, sita à Rua Jair Vieira, nº 76, 

4.7 Caso o candidato não apresente a documentação exigida neste edital, ou não cumpra pelo menos um dos requisitos exigidos, será 

4.8 O resultado da Prova de Títulos deverá ser divulgado na data de 03 de setembro de 2019, no site do USJ e no mural da sede adminis-
trativa do USJ.
4.9 O candidato que desejar solicitar recurso deverá, até às 19h00min do dia 04 de setembro de 2019, encaminhar um e-mail para o endere-
ço eletrônico gestaopessoasusj@pmsj.sc.gov.br, ou por meio de requerimento entregue junto ao Setor de Protocolos na sede administrativa 
do USJ.
4.10 No dia 04 de setembro de 2019, após às 20h00, será divulgado, no site do USJ e no mural da sede administrativa do USJ, a homolo-
gação do resultado da Prova de Títulos.

5. DA PROVA DIDÁTICA

candidatos que obtiverem as 3 (três) maiores notas, caso haja empate de nota.

processo seletivo.
5.3 A Prova Didática tem por objetivo avaliar as competências técnicas e comportamentais do candidato para o exercício das atividades 
inerentes ao cargo de Professor de Ensino Superior para o qual se inscreveu.
5.4 A Prova Didática será aplicada no dia 05 de setembro de 2019, em horários e locais que serão informados no site www.usj.edu.br, no 
dia 03 de setembro de 2019.
5.5 É de responsabilidade do candidato tomar conhecimento da convocação e da data, horário e local da realização da prova didática.

5.7 O tema da prova didática será único para todos os candidatos de cada disciplina, e será correspondente ao primeiro item das ementas 
do Anexo IV deste Edital.
5.8 A ordem de prestação da prova didática será determinada pela Comissão Organizadora, de acordo com a ordem alfabética de inscritos 
no presente processo seletivo.
5.9 A avaliação da prova didática por parte da Banca Examinadora obedecerá aos critérios expostos no quadro do Anexo III deste Edital.
5.10 A Banca Examinadora da prova didática deverá ser constituída por 3 (três) membros, com titulação mínima de Mestre. A composição 
da Banca Examinadora será divulgada quando da convocação para a Prova Didática.

ou de outras pessoas, e qualquer tipo de registro pelos concorrentes. A Banca Examinadora poderá, a seu critério e para orientar a avalia-

autorizam no momento que se inscreverem no presente processo seletivo.
5.13 Os sons e imagens eventualmente gravados não poderão ser copiados, cedidos ou transmitidos por qualquer meio.
5.14 Poderão estar presentes à Prova Didática, além do candidato a ser avaliado e os membros da Banca Examinadora, os membros da 
Comissão Organizadora do presente processo seletivo.
5.15 A Prova Didática consistirá na apresentação de 1 (uma) aula com a duração mínima de 15 (quinze) minutos e a duração máxima de 

5.16 Antes do início da Prova Didática, o candidato deverá apresentar à Banca Examinadora, um plano de aula impresso em 3 (três) vias de 
igual teor que deverá indicar a duração da aula.
5.17 O candidato poderá utilizar os recursos didáticos que julgar adequados, sendo de sua única responsabilidade a aquisição, instalação e 
operação de qualquer equipamento e/ou recurso que desejar utilizar, não podendo ter auxílio de outra pessoa nem usar qualquer equipa-
mento de rádio/transmissão/recepção ou telefonia durante a prestação da prova.
5.18 Caberá à Fundação Educacional de São José o fornecimento de um ponto de energia elétrica para eventual ligação do equipamento, 
não sendo responsável pelo fornecimento de quaisquer outros materiais, bem como pela queda ou qualquer problema de fornecimento de 
energia elétrica.
5.19 Será disponibilizado quadro e equipamento multimídia de projeção, não sendo responsabilidade da organização do presente processo 
seletivo, a incompatibilidade de equipamento ou sistema operacional ou não funcionamento de cabos ou quaisquer outros materiais.
5.20 A Banca Examinadora não se manifestará no decorrer da prova e não prestará informações sobre a avaliação aos candidatos. Os re-
sultados da avaliação serão publicados nos termos do Edital.

questionamentos.

a) Não comparecerem ou chegarem com atraso, por qualquer motivo, à Prova Didática; e/ou
b) Obtiverem nota inferior a 6,0 (seis vírgula zero); e/ou
c) Deixarem de atender a qualquer das normas do Edital e do presente instrumento de convocação.

6. DA MÉDIA FINAL E CLASSIFICAÇÃO
6.1 A Média Final dos candidatos, expressa com duas casas decimais após a vírgula, sem arredondamento, será calculada com base na 
fórmula abaixo:

Sendo:

NPT � Nota da prova de títulos
NPD � Nota da prova didática



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YzkxMjphODRi:U3VuLCAyNSBBdWcgMjAxOSAyMToyNDozOCAtMDMwMA==

22/08/2019 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2909

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 1027

6.3 Ocorrendo empate na pontuação, aplicar-se-á para o desempate, o disposto no parágrafo único do artigo 27 da Lei Federal nº 10.741/03.
6.4 Para os candidatos que não se enquadrarem no item anterior, na hipótese de igualdade de pontos, o desempate será feito através dos 
seguintes critérios, por ordem de preferência:
a) Maior nota na prova didática;
b) Maior nota na prova de títulos;
c) Maior titulação;
d) Maior tempo de docência no magistério superior.

7. DO RESULTADO FINAL
www.usj.edu.br, contendo 

7.3 O candidato selecionado para mais de uma vaga terá que optar entre disciplinas se constatada incompatibilidade de horários entre as 
disciplinas.
7.4 Ao declinar de uma disciplina em que tenha sido selecionado, pelas razões indicadas no item anterior ou motivo particular, o candidato 

o candidato de participar de processos seletivos futuros.

no site da USJ.
8. DA HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DAS ETAPAS DO PROCESSO
8.1. Da Publicação dos Editais da Homologação das Inscrições Deferidas e Indeferidas e do Edital do Resultado da Prova de Títulos, cabe 
pedido de revisão à Comissão de Avaliação, desde que solicitado presencialmente na sede administrativa do USJ, em endereço e horário 
previstos no item 1.4 deste edital, ou ainda, encaminhado para o endereço eletrônico gestaopessoasusj@pmsj.sc.gov.br, desde que respei-
tado o prazo de 24 horas após a data da publicação.

-

aprovados(as).

9. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Data Atividades
De 21 a 30/08/2019 Período de Inscrições.
Dia 26/08/2019
Dia 27/08/2019 Resultado da relação de isentos.
Dia 02/09/2019
Dia 03/09/2019 Período de Recursos da relação das inscrições.
Dia 03/09/2019 Resultado da Avaliação da Prova de Títulos.
Dia 03/09/2019 Divulgação dos horários das Provas Didáticas.
Dia 03/09/2019

Dia 04/09/2019
Data Final para Pedidos de Recursos sobre o Resultado da Prova de Títulos, 
até às 19h00.

Dia 04/09/2019
20h00.

Dia 05/09/2019 Realização das Provas Didáticas, a partir das 14h00.
Dia 05/09/2019 Divulgação do Resultado Final, após às 19h00.
Dia 06/09/2019 Período de Recursos sobre a Prova Didática e o Resultado Final.
Dia 09/09/2019 Homologação do Resultado Final.

10. DAS VAGAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

10.2 As disciplinas e os dias da semana previstos para cada vaga poderão ser alterados de acordo com a necessidade do Centro Universitário 
Municipal de São José � USJ.

11. CARGA HORÁRIA SEMANAL / TITULAÇÃO / REMUNERAÇÃO MENSAL
11.1 O professor selecionado perceberá uma remuneração mensal, de acordo com a carga horária das disciplinas, já acrescido do Descanso 
Semanal Remunerado, da seguinte forma:
a) Para disciplina de 05 (cinco) horas-aulas semanais, e conforme a titulação: Especialização R$ 580,87/ Mestrado: R$ 681,86/ Doutorado: 
R$ 994,55;
b) Para disciplina de 02 (duas) horas-aulas semanais, e conforme a titulação: Especialização R$ 232,35/ Mestrado: R$ 272,74/ Doutorado: 
R$ 397,82.
12. DA CONTRATAÇÃO
12.1.O(A) candidato(a) aprovado(a) será contratado(a) nos termos das Leis n° 4.955/2010 e 5.388/2014 para a carga horária correspon-
dente a uma disciplina, e perceberá remuneração de acordo com a titulação apresentada no ato da contratação e conforme os valores 
estabelecidos no presente edital, e na legislação em vigor.
12.1.1. Caso o candidato seja aprovado para mais de uma disciplina, a carga horária das demais disciplinas (a partir da segunda disciplina) 
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será paga como aumento de carga horária, conforme estabelece a legislação municipal.
12.2.O(A) candidato(a) selecionado(a) será contratado(a) imediatamente e por tempo determinado, pelo período de até 06 (seis) meses, 
sendo admitida a prorrogação de contrato desde que o prazo total não exceda 02(dois) anos.
12.3.O(A) candidato(a) que ocupar cargo público, que não o de Magistério, poderá ser contratado(a) desde que ocupe cargo técnico cien-

12.4.Os(as) candidatos(as) estrangeiros(as) deverão comprovar no ato da inscrição o visto temporário ou visto permanente, de acordo com 
a legislação vigente.

José e Centro Universitário Municipal de São José � USJ.
12.6.Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

São José, 21 de agosto de 2019.

Superintendente da Fundação Educacional de São José � FUNDESJ
ANEXO I
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

Nome Completo:

Identidade: Órgão Emissor: Uf: Data de Emissão:

Cpf: Data de Nascimento: Sexo: ( ) Masc. ( )Fem.

Nacionalidade: Visto Permanente: ( ) Sim ( ) Não

Endereço Residencial (Rua / Av.):

Bairro: CEP: Cidade: UF:

País: DDD: Tel: Cel:

E-mail:

ÁREA DE INSCRIÇÃO

Código Vaga: ( )
Disciplina de Inscrição: ________________________________________________________

São José, __ de _____________________ de _________.
Assinatura do(a) Candidato(a) ______________________________________
ANEXO II
FICHA DE PONTUAÇÃO DO CANDIDATO
Candidato: _______________________________________________________________
Disciplina: _______________________________________________________________
Curso: __________________________________________________________________

Itens de Análise Referência Resultado

1. PÓS-GRADUAÇÃO / TITULAÇÃO
*poderá pontuar apenas a titulação mais alta.

Máximo: 5,0

1.1 Pós-Doutorado, recomendado pela CAPES/
MEC.

5,0

1.2 Doutorado, recomendado pela CAPES/MEC, na 
área do curso ou da disciplina.

4,5

1.3 Doutorado, recomendado pela CAPES/MEC, 
em área distinta do curso ou disciplina.

4,0
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1.4 Mestrado, recomendado pela CAPES/MEC, na 
área do curso ou da disciplina.

3,0

1.5 Mestrado, recomendado pela CAPES/MEC, em 
área distinta do curso ou disciplina.

2,0

1.6 Especialização na área da disciplina 1,0

1.7 Especialização em área distinta da disciplina 0,5

1.8 Graduação 0,0

2. TEMPO DE DOCÊNCIA NO MAGISTÉRIO SUPE-
RIOR

Máximo: 5,0

2.1 0,50 pontos por semestre completo

PONTUAÇÃO TOTAL 10,0

ANEXO III
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DA PROVA DIDÁTICA

ITENS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA

Habilidades na abordagem do conteúdo, profundidade, relação do tema da 
aula com a unidade e atualização

� Demonstrou domínio sobre os conceitos e princípios do tema exposto;
� Apresentou plano de aula com coerência e clareza, em conformidade com 
o tema da aula;
� Apresentou habilidades de análise e de síntese;
� Relacionou o tema da aula com o todo da unidade de conteúdo (discipli-
na) da qual faz parte;
� Situou o conteúdo no contexto no qual foi produzido;
� Estabeleceu a relação entre o tema e o conhecimento atual;

0 a 3 pontos Sub-total:

Sequência lógica e coerência do conteúdo

� Iniciou a partir de uma tese ou conceituação;
� Desenvolveu a aula com base em fundamentos teóricos e/ou teórico-prá-
ticos;
� Apresentou argumentos convergentes e divergentes;
� Propiciou a elaboração de conclusões;
� Expôs o conteúdo baseado nos itens e na sequência estabelecida no 
plano.

0 a 2 pontos Sub-total:

Correção na linguagem, clareza da comunicação, habilidade didática

� Correção na linguagem;
� Clareza da comunicação;
� Demonstrou habilidade didática, conseguindo transmitir com objetividade 
e plenitude, o conteúdo proposto;
� Demonstrou capacidade de empatia e de bom relacionamento interpes-
soal.

0 a 3 pontos Sub-total:

Emprego apropriado dos recursos didáticos

� Utilizou adequadamente os recursos e métodos como meios auxiliares na 
abordagem do conteúdo;
� Usou recursos e métodos como formas de facilitar a compreensão do 
conteúdo abordado.

0 a 2 pontos Sub-total:
TOTAL DAS NOTAS ATRIBUÍDAS AOS ITENS:

 OBS:
1. Antes de iniciar a prova, o candidato deverá entregar uma cópia do plano de aula para cada um dos membros da banca;
2. A nota do candidato será a média aritmética simples das notas dadas pelos 3 (três) membros da banca examinadora. ANEXO IV � QUA-
DRO DE DISCIPLINAS � 2019-2
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CURSO DISCIPLINA FASE
DIA DA 
SEMANA E 
HORÁRIO

EMENTA REQUISITOS

Administra-
ção

ECONOMIA I 4ª
Sexta-feira
Das 18h30 
às 22h00

Conceitos básicos. Problemas Centrais de um Sistema Econômico. 
Os Modos de Produção. As Escolas do Pensamento Econômico. 
Noções de Microeconomia. Teorias Econômicas. O Equilíbrio do 
Mercado. A elasticidade e suas aplicações. Tendências.

Graduação em Ciências 
Econômicas, ou área 
correlata, com Pós-gra-
duação na área

Ciências 
Contábeis

ECONOMIA 
II

3ª

Segunda-
-feira
Das 18h30 
às 22h00

Macroeconomia. Política econômica. Mercado de Capitais. Teoria 
Monetarista. Crescimento e desenvolvimento econômico. Tendên-
cias.

Graduação em Ciências 
Econômicas, ou área 
correlata, com Pós-gra-
duação na área

PORTARIA N. 1.329 - REVOGA A PORTARIA 1.386 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018
Publicação Nº 2130865

PORTARIA Nº 1.329 de 20 de Agosto de 2019

A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 66, inciso IV, da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de São José � SC,

RESOLVE:
Art. 1º - Revogar a Portaria nº 1.386/2018, publicada no dia 27 de Novembro de 2018, que Designa Comissão Permanente responsável 

8.666/1993.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

São José, 20 de Agosto de 2019.

LILIAN SANDIN BOEING
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA N. 1.330 - DESIGNA COMISSÃO PERMANENTE RESPONSÁVEL POR AMOSTRAS.
Publicação Nº 2130872

PORTARIA Nº 1.330 de 20 de Agosto de 2019

DESIGNA COMISSÃO PERMANENTE RESPONSÁVEL POR ANÁLISES DE AMOSTRAS E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DE PROCESSOS LICITADOS 
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV, do artigo 66, da Lei Orgânica 
Municipal,

RESOLVE:
Art. 1º � DESIGNARos Servidores:

1ª Gladys Soraia da Silva � Matrícula nº 1.711;
2ª Isabel Zimermann de Souza � Matrícula nº 1.421;
3ª KelenBittencourt � Matrícula nº 15.169;
4ª Eleana Costa Soares � Matrícula nº 10.849 e
5ª Joberto Cardoso � Matrícula nº 34.331.

Sob a presidência da primeira, como membros da COMISSÃO PERMANENTE RESPONSÁVEL POR ANÁLISE DE AMOSTRAS E ANÁLISE DE 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA das Licitações de interesse da Secretaria Municipal de Educação de São José/SC.

Art. 2º - A presente Comissão Permanente responsável por análise de amostras será responsável por analisar, deferir, indeferir e emitir 
parecer sobre todas e qualquer amostras de produtos, máquinas, mobiliários, materiais de consumo e permanentes, equipamentos de in-

Art. 3º � Esta Portaria substitui as anteriores e entra em vigor na data de sua publicação.

São José (SC), 20 de Agosto de 2019.
Lilian Sandin Boeing
Secretária Municipal de Educação


