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 A prefeitura de Florianópolis abriu inscrições para 
contratação de professores e auxiliares de ensino em 
caráter temporário. As vagas são para os anos iniciais do 
ensino fundamental. Os interessados deverão comparecer 
à Rua Conselheiro Mafra, nº 656, Edifício Aldo Beck, 4º 
andar, Sala 402. Com atendimento das 13h às 19h, os 
profissionais deverão estar munidos obrigatoriamente 
de originais e cópias da carteira de identidade e CPF, 
além do comprovante da formação mínima exigida. 
 Os certificados de Curso de Aperfeiçoamento 
realizados na área de Educação em 2010 e diploma 
de pós-graduação são documentos optativos.
Mais informações na Diretoria de Administração 
Escolar da Secretaria Municipal de Educação, 
através dos telefones 3251.6111 e 3251.6112.

SELEÇÃO EMERGENCIAL PARA 
PROFESSORES SUBSTITUTOS

Professora Regina Ventura e alunos dos anos iniciais da Escola João Gonçalves Pinheiro

Casa da Criança cria projeto 
de incentivo à leitura

 A Casa da criança do Morro da Penitenciária, entidade 
vinculada à Secretaria Municipal de Educação, criou o proje-
to “Livros em Movimento”. O objetivo é estreitar os laços com 
a comunidade e incentivar a leitura. Com a iniciativa, algu-
mas unidades do acervo da biblioteca da instituição serão dis-
tribuídos entre as famílias da comunidade por uma semana.
 A unidade confeccionou 4 bolsas de tecido, com de-
senhos feitos pelas crianças, que estão sendo utilizadas no 
transporte de livros, revistas, gibis e outros meios de infor-
mação. Após 5 dias, a bolsa volta para a unidade que sor-
teará outra família para receber o acervo. Os livros serão 
substituídos quando se fechar um ciclo dentro da comuni-
dade, ou de acordo com os pedidos enviados pelas famílias.

Até o dia 27 de junho, serão acei-
tas inscrições para mais uma se-
leção de ingresso em curso de 
pós-graduação lato sensu, na 
modalidade a distância, no Polo 
UAB Florianópolis. Trata-se da Es-
pecialização em História, Arte e 
Cultura, que será ofertada pela 
Universidade Estadual de Ponta 
Grossa (PR). As inscrições serão 
realizadas  exclusivamente pela 
internet, no endereço eletrônico 
https://sistemas.uepg.br/lato.

POLO UAB Florianópolis sediará curso 
em História, Arte e Cultura

 A sociedade civil organizada está sendo convidada para 
uma reunião na SME, no próximo dia 28, às 9h30, para ava-
liar os trabalhos da Educação de acordo com as metas pre-
conizadas no Programa Compromisso Todos pela Educação.

Compromisso Todos pela Educação

 O pagamento de 50% do 13º salário será concedi-
do aos servidores que preencherem o requerimento on-
-line na página da Secretaria Municipal da Administra-
ção e Previdência no endereço: portal.pmf.sc.gov.br/
entidades/sadm/ - no menu "Consultas On-line", utili-
zando matrícula e senha (a mesma do contracheque). 
 O sistema estará disponível a partir do dia 22 de junho 
de 2011. 

Antecipação do 13º salário 


