
 
GOVERNO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  
EDITAL nº 01/2017 

 
A SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEPLAG, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento na Lei nº. 7.950, de 29 de dezembro de 2014, na Lei nº. 6.691, de 25 
de setembro de 2009 e suas alterações posteriores, comunica aos interessados que realizará processo 
seletivo simplificado para contratação objetivando atender a necessidade temporária do serviço, em 
casos de excepcional interesse público, de profissionais para provimento dos cargos de Professor de 
Educação Básica, considerando vagas que não foram supridas pelos aprovados no Concurso Público nº 
01/2012, regendo-se todas as fases pelas normas, requisitos e condições consignadas neste Edital. 
 
1. OBJETO 
1.1. Constitui objeto deste Edital o Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de 
Professor de Educação Básica para desenvolver as suas atividades na Rede de Ensino da Secretaria de 
Estado da Educação. 

 
2. VAGAS, LISTAS PREFERENCIAIS E PRÉ-REQUISITOS 
2.1. As vagas encontram-se distribuídas por Diretorias de Educação (DEA/DRE’s) e por disciplina, 
conforme estabelecido no quadro de vagas abaixo e serão providas segundo a ordem decrescente de 
classificação: 
 

DISCIPLINA 
DIRETORIA 

TOTAL  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 DEA 

ARTE 4 1 1 1 1 2 1 1 1 0 13 

BIOLOGIA 10 6 5 1 5 14 5 1 8 0 55 

FILOSOFIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 

FÍSICA 6 7 2 2 1 6 2 1 3 0 30 

SOCIOLOGIA 1 4 3 3 1 1 1 4 2 1 21 

TOTAL   22 19 14 8 9 24 10 8 15 1 128 

 
2.2. Os candidatos classificados nesta seleção ocuparão temporariamente as vagas em unidade(s) 
escolar(es) jurisdicionadas à Diretoria de Educação (DEA/DRE) de sua opção, informada no ato de 
inscrição, observada a ordem de classificação por Diretoria de Educação (DEA/DRE) e por disciplina. 
2.3. Das vagas atuais e das que vierem a surgir em uma Diretoria de Educação (DEA ou DRE), 20% (vinte 
por cento) serão reservadas às pessoas com deficiência, nos termos da Lei Complementar nº 33/96, e 
em respeito ao inciso VIII do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil.  
2.3.1. Fica assegurado às pessoas com deficiência o direito de inscrição na presente seleção, desde que 
a deficiência seja compatível com a função para a qual o candidato deseja se inscrever. 
2.3.2. O candidato que pretende concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência deverá, sob 
as penas da lei, assim declarar-se no ato de inscrição. 
2.3.3. A cada 5 nomeações, uma delas será da lista específica de candidatos com deficiência. 
2.4. Os candidatos com deficiência que forem selecionados serão avaliados por uma Junta Médica que 
declarará se o candidato tem ou não deficiência, nos termos do Decreto Federal nº 3.298/99, e suas 
alterações, e se tem ou não aptidão para exercer as atribuições da função. 
2.4.1. Os candidatos com deficiência que forem convocados deverão comparecer à Perícia Médica, 
munidos de laudo médico (original ou cópia autenticada) que ateste a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 



 

 

ANEXO I – REQUISITOS BÁSICOS 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA: ENSINO FUNDAMENTAL (6º AO 9º ANO) E MÉDIO 

DISCIPLINA REQUISITOS/ESCOLARIDADE 

ARTE 
Diploma, devidamente registrado, de curso superior de Licenciatura plena em Arte: 
Dança, Música, Teatro, Cinema, Desenho ou Arte Educação, fornecido por instituição 
de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 

BIOLOGIA 
Diploma, devidamente registrado, de curso superior de Licenciatura Plena em 
Ciências Biológicas fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC). 

FILOSOFIA 
Diploma, devidamente registrado, de curso superior de Licenciatura Plena em 
Filosofia fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC). 

FÍSICA 
Diploma, devidamente registrado, de curso superior de Licenciatura Plena em Física  
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC). 

SOCIOLOGIA 
Diploma, devidamente registrado, de curso superior de Licenciatura Plena em 
Ciências Sociais ou Licenciatura plena em Sociologia,  fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 

 
 

ANEXO II – CRONOGRAMA* 

EVENTO DATA 

Publicação do edital 04/01 

13 a 

Período de inscrições pela Internet 05 a 12/01 

Divulgação das inscrições realizadas 13/01 

Divulgação do resultado provisório 17/01 

Recurso contra o resultado provisório 18 e 19/01 

Divulgação do resultado definitivo 24/01 

*As datas previstas podem sofrer alteração, a depender da quantidade de candidatos 
inscritos. Qualquer alteração será previamente divulgada no site da Seplag, devendo o 
candidato manter atualizada sua leitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


