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Estado de Santa Catarina 
 

 

Secretaria de Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Turismo. 

 

Município de Águas Frias 

    

 

O prefeito Municipal de Águas Frias, estado de Santa Catarina, Sr. Luiz José Daga, no uso de suas atribuições legais, TORNA 

PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, o Quadro de Vagas para ACT´s  do processo seletivo nº 001/2020 para o ano letivo de 

2021, conforme segue o edital. 

 

Esta chamada seguirá as orientações do edital nº001/2020 a qual deverá ser observada pelo candidato no ato da escolha: 
 

• A admissão dos candidatos aprovados no Processo Seletivo dar-se-á conforme a Legislação vigente do Município de Águas Frias/SC. 

• O candidato classificado no Processo Seletivo que for convocado para assumir a vaga e não aceitá-la ou não estiver presente, passará para o 

final da lista de classificação e aguardará nova chamada. 

• O candidato que assumir a vaga e posteriormente for exonerado por sua iniciativa, renunciará definitivamente a vaga, não podendo mais ser 

convocado em chamadas futuras. 

• O candidato que assumir a vaga e posteriormente for exonerado em razão do retorno do titular ou preenchimento da vaga por candidato 

concursado, permanecerá na lista para convocações futuras. 

Para os cargos dos professores primeiramente serão convocados os candidatos habilitados e esgotando-se estes, passarão a serem convocados os 

candidatos Não Habilitados. 

 

QUADRO DE VAGA ACT 2021: 

TURMA 

 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

ESCOLA PROFESSOR(A) ASSINATURA 

4º ano - Matutino e Vespertino-Vaga 

vinculada a Professora Liane Galão 

40 N.M.E. Profª Irene   

5º ano-Matutino e Vespertino–Vaga 

vinculada a Professora Ledriana M. Panis 

Cassol 

40 N.M.E. Profª Irene   
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1º ano Integral + oficina da turma + 

horário de almoço. Vaga vinculada a 

Professora Gislaine Provin. 

40 N.M.E 

Tarumãzinho 

2º ano Integral + oficina da turma + 

horário de almoço 

40 N.M.E 

Tarumãzinho 

  

3º ano Integral + oficina da turma + 

horário de almoço 

40 N.M.E 

Tarumãzinho 

  

4º ano Integral + oficina da turma + 

horário de almoço 

40 N.M.E 

Tarumãzinho 

  

5º ano Integral + oficina da turma + 

horário de almoço 

40 N.M.E 

Tarumãzinho 

  

Berçário 1.2 - Vespertino 20 CMEI Aquarela   

Berçário 2.1 - Vespertino 20 CMEI Aquarela   

Berçário 2.2 - Vespertino 20 CMEI Aquarela   

     

VAGAS ACT- AREAS ESPECIFICAS 

 

INGLÊS- Matutino e Vespertino 

6 aulas Matutino CMEI –Aquarela 

2 aulas Vespertino CMEI –Aquarela 

10 aulas Matutino N.M.E Tarumãzinho 

2 aula Vespertino N.M.E Profª Irene 

30 CMEI –Aquarela 

N.M.E Tarumãzinho 

N.M.E Profª Irene 

  

 

 

ED. FISICA – Matutino e Vespertino 

6 aulas Matutino- Recreação 

12 aulas Vespertino - Recreação 

9 aulas Vespertino-Ed. Física  

 

 

30 

 

 

CMEI – Aquarela 

  

 

  

ED. FÍSICA – Matutino e vespertino 30 N.M.E Tarumãzinho   
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15 aulas Matutino – N.M.E Tarumãzinho 

3 aulas Matutino  N.M.E Profª Irene  

9 aulas Vespertino N.M.E Profª Irene 

N.M.E Profª Irene 

 

ED. FÍSICA – Matutino e Vespertino  

15 aulas Matutino - CMEI - Aquarela 

12 aulas Vespertino- CMEI - Aquarela 

 Vaga vinculada – Professor afastado por 

fazer parte do grupo de risco, podendo 

retornar para suas atividades a qualquer 

momento. 

30 CMEI - Aquarela   

ARTES – Matutino e Vespertino 

4 aulas Matutino – N.M.E Profª Irene 

6 aulas Vespertino – N.M.E Profª Irene 

10 aulas Matutino + oficinas de linguagens 

corporais e artísticas no turno Vespertino- 

N.M.E.Tarumãzinho 

30 N.M.E Tarumãzinho 

N.M.E Profª Irene 
  

 Observação: Para conhecimento, as turmas acima contêm estudantes remotos (que deverão receber atividades remotas impressas e 

online). O número de estudantes por turma presencial ou remota poderá variar periodicamente em virtude dos protocolos sanitários 

ou enquanto durar a Pandemia de COVID-19. 

As turmas poderão ter alternância semanal de estudantes, sendo que 50% das matriculas do turno virá em uma semana e os demais 

ficarão em casa realizando atividades preparadas pelos professores das turmas. Na semana seguinte virá os outros 50% das 

matrículas que estavam em casa e os demais seguiram com atividades em casa.  

Após o período de Pandemia, ou conforme for atualizadas as legislações e protocolos sanitários, as turmas que não tiverem o 

número mínimo de alunos para desdobramento serão unificadas, conforme a Lei complementar nº 031/2012 do Sistema de Ensino 

Municipal. 

Sobre as vagas vinculadas aos professores efetivos, informamos que a qualquer momento poderá ocorrer o retorno deste profissional 

a sua vaga de origem.  

 As professoras regentes da turma, que assumirem a vaga do período integral não será desdobrada a carga horária (ou seja, será 

contratada por 40hs  seguindo o que prevê em horas atividades ) e deverá ficar disponível para as atividades da escola no currículo 

organizado, ou seja, desenvolverá oficinas, na carga curricular complementar conforme rege o currículo integral do campo. Devendo 
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realizar acompanhamento durante o período de alimentação, escovação e descanso, pois contempla práticas previstas no PPP. 

O professor regente (pedagogo) de cada turma terá responsabilidade de ministrar as oficinas (Alfabetização e letramento em 

língua portuguesa e matemática) juntamente com o professor de artes em dois dias semanais no período vespertino. Sendo que o 

professor de Artes desenvolverá uma oficina para cada turma e as demais será ministrada pelo professor Pedagogo da turma.  

Dois dias semanais no período vespertino, serão dedicados a atividades remotas (relativa aos conteúdos dos componentes 

curriculares de acordo com o Planejamento Regional), que estará também sobre a responsabilidade do professor regente.  Este 

atendimento poderá ser estendido para alunos de outra escola de ensino fundamental, de acordo com a necessidade da Administração 

Municipal.  

As oficinas serão realizadas no período vespertino, com horários e carga horária especifica. 

As aulas presenciais aconteceram no período matutino. Com intervalo para almoço com acompanhamento dos professores. 

Na quarta feira, no período vespertino serão dedicados aos planejamentos semanais. Todos os professores da Unidade 

escolar devem disponibilizar este período para atividade de planejamento coletivo. 

 

          Para os professores contratados em caráter temporário, devido a Pandemia, e por estar vinculada a carga horária também das 

oficinas, caso houver necessidade de atividades exclusivamente remotas, poderá ocorrer à suspensão da carga horária parcial ou 

total, ou redução parcial carga horária conforme interesse da administração pública. 

  

 
 

AGUAS FRIAS, 05 DE FEVEREIRO DE 2021. 

________________________________ 

Luiz José Daga 

Prefeito Municipal 

 

 

 


