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EDITAL Nº 08/2022, DE 03 DE OUTUBRO DE 2022. 

 

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de 

Cunhataí/SC, faz saber a todos os interessados que será realizado Chamada Pública para 

contratação de professor em caráter temporário (ACT) para atendimento a educação infantil que 

ocorrerá na quinta-feira dia 05/10/2022 às 08:00 na sede da Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer do Município de Cunhataí/SC, situada na Avenida 29 de setembro nº 

450, centro do Município de Cunhataí, Estado de Santa Catarina, seguindo as normas contidas 

no presente Edital, e conforme quadro de vagas anexo ao presente. 

 

1. Da vaga de recreação para educação infantil: 

 

Havendo dois ou mais candidatos para a vaga de recreação para educação infantil, 

a classificação destes candidatos obedecerá aos seguintes critérios: 

a) especialização em pedagogia; 

b) curso superior em pedagogia; 

c) estar cursando Ensino Superior na pedagogia em semestre mais avançado; 

d) especialização em educação física; 

e) curso superior em educação física; 

f)estar cursando Ensino Superior de educação física em semestre mais  

avançado;   

g) especialização em outras disciplinas na área da educação;  

h) curso superioe em outras discicplinas na área da educação;  

i) cursando o semestre mais avançado em outras disciplinas na área da 

educação.  

 

 

Havendo dois ou mais candidatos classificados em uma das vagas acima, serão  

considerados os seguintes critérios de desempate: 

a) maior tempo de serviço como professor(a) na Rede Municipal; 

b) maior tempo de serviço na educação; 

c) maior idade. 

 

         Cunhataí/SC 03 de outubro de 2022.  

 

  

LUCIANO FRANZ 
Prefeito Municipal de Cunhataí 
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ANEXO I 

DO QUADRO DE VAGAS PARA ESCOLHA ANO LETIVO DE 2022 
 

ÁREA TURMA TURNO NÚMERO DE 

VAGAS/CARGA 

HORÁRIA 

INSTITUIÇÃO 

Recreação 
Educação 

Infantil 

Maternal 2 

Maternal 1 

Vespertino Licença 
saude 

01/20h 

CEIM Beija 
Flor 
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