
 

 

PROCESSO SELETIVO 
EDITAL Nº 019/2021 

 
 
ABRE INSCRIÇÕES PARA CONCESSÃO DE PROMOÇÃO FUNCIONAL DOS 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVOS, NA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
 
HERMELINO PRADA, Prefeito em Exercício do Município de Trombudo Central, 
Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais dispostas no art.7°, parag. 6°, da 
Lei n° 1250 de 07 de julho de 2000, regulamentado através do Decreto n° 159/14 de 28 
de novembro de 2014, alterado pelo Decreto 047/17 de 08 de maio de 2017, comunica 
que estarão abertas as inscrições para a Concessão de Promoção Funcional de Professores 
efetivos.  
 
 
1- DA INSCRIÇÃO 
1.1 A inscrição acontecerá no período de 07/12/2021 a 14/12/2021 na Secretaria 
Municipal da Educação e do Esporte, no horário das 8h00min às 12h00min e das 
13h30min às 17h30min. 
 
1.2 Na oportunidade o profissional interessado preencherá formulário próprio, 
instruído por funcionários que prestam serviço na Secretaria Municipal da Educação e do 
Esporte, mediante apresentação dos seguintes documentos: 
a) Diploma de pedagogia ou de especialização (pós-graduação) devidamente 
registrado; 
b) Atestado de tempo de serviço expresso em anos, meses e dias, expedido pela 
Prefeitura Municipal de Trombudo Central até 30/11/2021. 
 
1.3 Somente terá direito a promoção  
A) O profissional em efetivo exercício que tenha sido aprovado em estágio 
probatório; 
B) Promoção para o nível 2 ou 3 conforme a solicitação e comprovação documental 
 
 
2- DAS VAGAS 
 
2.1 Todos os profissionais da Rede Pública Municipal que apresentarem documentação 
deferida pela equipe da Secretaria Municipal de Educação e do Esporte, terão direito a 
promoção. 
 
 



 

 

 
 
 
3- DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
3.1 Não serão aceitas inscrições que não atendam as especificações do presente Edital. 
 
3.2 A Secretaria Municipal da Educação e do Esporte, publicará os resultados no dia 
17/12/2021. 
 
3.3 Caberá recurso até 02 (dois) dias depois da publicação e encaminhado os resultados. 
 
3.4 O presente Edital será publicado no Diário Oficial dos Municípios (DOM/SC) e no 
Mural Oficial da Prefeitura de Trombudo Central e, será encaminhado às unidades de 
Ensino que integram a rede Municipal. 
 
3.5 O acesso a promoção só poderá ser concedido em 2022 caso a lei Federal nº 173/2020 
que está em vigor em relação a não promoção da classe por motivo da Pandemia do 
COVID 19, não estiver mais em vigor. 
 
 

Trombudo Central, 07 de dezembro de 2021. 
 
 
 
 

HERMELINO PRADA 
Prefeito em Exercício de Trombudo Central 

 
 
 
 

MARCIA GISELE SALVADOR 
Secretária da Educação e do Esporte 

 


