EDITAL SEDU Nº 11/2018
DIVULGA CRONOGRAMA DE CHAMADA E CONTRATAÇÃO EM DESIGNAÇÃO
CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

TEMPORÁRIA

DE

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe foi conferida pela Lei nº 3.043/75,
tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 115, de 13/01/98, na Lei Complementar nº 809/2015,
regulamenta através deste Edital a chamada dos candidatos classificados para escolha de vagas e contratação
em designação temporária, dos candidatos inscritos nos Editais de Processo Seletivo Simplificado nº 01/2018 e
02/2018 publicados em 08/01/2018.
1 – A chamada para a escolha de vaga e contratação em designação temporária obedecerá aos critérios e
instruções contidos neste Edital, a ordem de classificação final dos candidatos, bem como o atendimento a
excepcional necessidade da rede estadual de ensino.
1.2 - Os processos seletivos regulamentados pelos Editais nº 01 e 02/2018 são para formação de cadastro de
reserva que será utilizado de acordo com a
necessidade da rede estadual de ensino para suprimento das listas
esgotadas de candidatos classificados e situações que não foram atendidas pelo Edital nº 45/2016.
1.3 – A chamada ocorrerá de acordo com a regulamentação disposta no edital de abertura do respectivo
processo seletivo simplificado e do presente Edital e o não atendimento acarretará apuração de responsabilidades
pela Comissão Central de Processo Seletivo da Secretaria de Estado da Educação.
2 – A chamada para início do ano letivo de 2018 será realizada através do e-mail fornecido pelo candidato no ato
de inscrição.
2.1 – A chamada dos candidatos, em ordem de classificação, ocorrerá à medida em que houver vaga disponível
para designação temporária.
2.2 - As Superintendências Regionais de Educação – SREs DEVERÃO OBRIGATORIAMENTE utilizar E-MAIL,
fornecido pelo candidato no ato de inscrição, de modo que as SREs possam provar a qualquer tempo, a
convocação do candidato, assegurando assim, transparência do processo. As SREs deverão estipular um prazo de
24 horas, a contar do momento do envio do e-mail, para que o candidato compareça ao local determinado.
Esgotado esse prazo e não havendo comparecimento do candidato o mesmo será considerado desistente e
ELIMINADO do processo seletivo.
2.3 – A ordem de chamada e contratação seguirá a classificação final dos candidatos.
2.4 – O candidato contratado na condição de deficiente perderá automaticamente sua classificação na lista geral
de resultado do processo seletivo.
2.4.1 - Do total das contratações realizadas para cada cargo/componente curricular (disciplina) e município,
durante o ano letivo de 2018, será respeitada a proporção de 20 X 1 para contratação de pessoas com deficiência
na forma do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações
2.5 - O candidato que, por qualquer motivo, estiver impedido de comparecer ao local determinado para
comprovação de pré-requisito e contratação, poderá fazê-lo por Procurador legalmente habilitado.
2.6 – O procurador previsto no item anterior deverá apresentar, obrigatoriamente, além da procuração,
documento de identidade com foto.
2.7 – A procuração deverá ser elaborada de acordo com os termos previstos nos parágrafos 1º e 2º do art. 654
do código civil, inclusive quanto ao reconhecimento da firma.
2.7.1 – Os poderes conferidos ao procurador restringem-se apenas à comprovação de pré-requisito e
formalização do contrato, não cabendo, em hipótese alguma, conferi-los quanto à assunção do exercício.
3 - A comprovação de qualificação profissional para fins de pré-requisito e avaliação de títulos (experiência
profissional e qualificação profissional) se dará por meio de acordo com a exigência dos Editais de abertura dos
processos seletivos.
4 – Os candidatos que possuem identidade provisória, independente de terem atuado no ano de 2018, deverão,
obrigatoriamente, apresentar cópia de identidade com data de validade atualizada no ato da escolha.
5 – A SRE ao constatar o preenchimento das vagas encerrará o processo de contratação garantindo aos
candidatos não contratados a permanência na lista de classificação inicial seguindo rigorosamente a ordem de
classificação.
6 – Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas neste Edital e das demais normas
dos respectivos processos seletivos.
7 – Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Central do Processo Seletivo da Secretaria de
Estado da Educação.
Vitória, 23 de janeiro de 2018.
HAROLDO CORRÊA ROCHA
Secretário de Estado da Educação

