Gestão de Pessoas da Fundação Catarinense de Educação Especial - GEPES

ORIENTAÇÕES PARA OS CANDIDATOS LISTADOS NA DECISÃO JUDICIAL
DE NOMEAÇÃO DO CONCURSO DE 2014
Esse documento visa orientar os candidatos que constam na listagem do processo
impetrado pelo SINTE e que deverão ser nomeados.
Orientações gerais
A FCEE cumprirá a decisão de nomear os candidatos que constam na lista do processo
Nº 0303325-10.2016.8.24.0064/SC. Para tanto será necessário a atualização de dados
dos candidatos. A atualização ocorrerá através de formulário online.
PASSO 1
Verificar se o nome consta na lista nominal do processo.
Verifique a listagem no seguinte link:
https://drive.google.com/drive/folders/15yaUrSpssI3DDJFSrBqkG8Z_-9PkQULH?
usp=sharing
Somente os candidatos cujos nomes constam na decisão deverão preencher o formulário
de pré-cadastro e enviar cópias de seus documentos.
* Importante: Os candidatos já nomeados e que mantém vínculos efetivos ativos com a
FCEE não precisam preencher o formulário ou apresentar qualquer documento.

PASSO 2
Preencher o formulário de atualização de dados e pré-cadastro no link a seguir:
Formulário de Atualização de Dados Concurso 2014:
https://forms.gle/8xw3AnNLqBxe1KWD7
Seguir as orientações contidas no próprio formulário.
PASSO 3
Providenciar cópias de todos os documentos e enviar via protocolo eletrônico seguindo as
orientações de como organizar os documentos para envio.
A abertura de processo eletrônico será feita pela CRE da região. O candidato deve enviar
cópias das documentações exigidas para a CRE mais próxima de sua cidade. A CRE abre
o processo e envia para a FCEE. (obrigatório seguir as orientações de como organizar os
documentos para o envio.)
IMPORTANTE: Os documentos deverão ser digitalizados/escaneados em 3 blocos
seguindo a ordem abaixo.
Bloco 1: Docs Pessoais
Bloco 2: Escolaridade

Bloco 3: Certidões Negativas

LISTA DE DOCUMENTOS PARA ENVIAR
BLOCO 1 - DOCS PESSOAIS:











Registro Geral (Carteira de Identidade)
CPF - Cadastro de Pessoa Física
Título de Eleitor
Comprovante de quitação eleitoral
Cartão ou comprovante do PIS/PASEP
Cópia cartão ou comprovante de conta no Banco do Brasil
Comprovante de residência
Certificado de Reservista (sexo masculino)
Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável
CPF de filhos (somente se dependentes)

BLOCO 2 – ESCOLARIDADE:




Diploma de graduação (frente e verso)
Histórico escolar da graduação
Certificado de Pós-graduação em Educação Especial ou Complementação em
Educação Especial (frente e verso)

BLOCO 3 - CERTIDÕES NEGATIVAS:





Certidão negativa da Justiça Federal (apenas criminal)
Certidão negativa da Justiça Estadual (apenas criminal)
Certidão negativa da Polícia Federal
Qualificação eSocial

Os candidatos devem emitir as certidões nos seguintes links:
Links para emitir as Certidões:
Certidão Federal: http://www.cjf.jus.br/cjf/certidao-negativa
• escolher a opção 4a região (SC, PR, RS)
• Tipo 1. Fins Gerais 1º Grau
• Criminal
Certidão Estadual: (apenas criminal) http://www.tjsc.jus.br/certidoes/
• Vá em Comarcas (Primeiro Grau de Jurisdição)
• escolher a opção: Sistema de requisição de Certidões - SAJ
Ou cole no navegador - https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do
Polícia Federal: https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/antecedentes-criminais
 Emitir Certidão

(talvez seja preciso usar os navegadores Internet Explorer ou Mozila Firefox)
Consulta – e-social: http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml
Como comprovar a qualificação no E-social:
Acessar o link acima e clicar em consulta on-line
Preencher os dados, clicar em consultar e após isso aparecerá uma pequena tabela e no
último quadro deverá aparecer "os dados estão corretos". Para salvar a página pressione
crtl p.
Caso alguma divergência nos dados aparecer - favor entrar em contato urgente.
Atenção: Nenhum exame deverá ser feito antes a publicação do ato de nomeação
no Diário Oficial do Estado. A FCEE não se responsabiliza por custos de realização
de exames de candidatos.
Orientações sobre organização dos documentos em blocos
Um bloco é um conjunto de documentos semelhantes e formam um documento único em
PDF. Para criar o bloco o candidato deverá escanear os documentos juntos.
Os candidatos deverão enviar ou entregar os documentos devidamente escaneados no
formato PDF divididos nos blocos conforme explicado acima. Não será aceito documentos
em foto (formato jpeg) ou outro formato.
As cópias das documentações devem ser anexadas ao processo aberto no SGPe
seguindo a mesma ordem dos blocos: Docs Pessoais, Escolaridade e Certidões
Negativas. (abertura de processos é feita nas CREs ou qualquer servidor cadastrado
nesse sistema)
Para cada candidato deverão ser aberto 1 processo no SGPe.
Para o processo 1, não será preciso anexar qualquer formulário, apenas as cópias da
documentação. O formulário de Atualização de Dados e Pré-cadastro, respondido no
Google Forms, substitui o preenchimento dos formulários de pré-cadastro.
Link: Formulário de Atualização de Dados Concurso 2014:
https://forms.gle/8xw3AnNLqBxe1KWD7

O quadro de vagas
O quadro de vagas disponíveis para efetivação será fornecido pela Diretoria de Ensino e
Pesquisa da FCEE – DEPE, seguindo os critérios quantitativos já firmados nos Acordos
de Cooperação de cada instituição parceira no início de janeiro de 2022.
No Formulário de Atualização de dados do candidato é solicitado que o candidato indique
2 instituições de sua preferência para lotação. Esse questionamento tem a finalidade de
apenas prever e organizar o quadro de vagas e não garante a vaga ao candidato.

O quadro de vagas será divulgado em janeiro de 2022. A escolha das vagas ocorrerá
somente no dia da posse.
A escolha das vagas respeitará a ordem de classificação dos candidatos por região. O
candidato somente poderá escolher vagas na região para a qual se inscreveu no
Concurso de 2014.

O dia da Posse
As posses, por questão de organização, deverão acontecer por agrupamento de regiões
em três dias distintos no mês de janeiro de 2022. A data de cada região será divulgada
posteriormente.
Todos os candidatos devem assumir 40h conforme previsto no edital 01/2014. Não é
permitido que o candidato tome posse em apenas 20h, exceto nos casos em que a
instituição parceira funcione apenas meio período.
No dia da sua posse o candidato deverá comparecer na FCEE no horário marcado,
trazendo todos os documentos originais exibidos para a posse para uma nova
conferência. Não é preciso trazer os exames médicos.

Atenciosamente,
Gerência de Gestão de Pessoas da FCEE - GEPES

