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ANEXO VIII
E-MAILS PARA DESTINAR OS DOCUMENTOS

Gerência Regional
de Ensino

E-mail para destinar os
documentos

ASSUNTO
DO EMAIL

1° Gerência
Regional de
Ensino

pss.agenteeducacional1@educ.al.gov.br

2° Gerência
Regional de
Ensino

pss.agenteeducacional1@educ.al.gov.br

2GERE-NOME
COMPLETO DO
CANDIDATO

3° Gerência
Regional de
Ensino

pss.agenteeducacional1@educ.al.gov.br

3GERE-NOME
COMPLETO DO
CANDIDATO

4° Gerência
Regional de
Ensino

pss.agenteeducacional1@educ.al.gov.br

4GERE-NOME
COMPLETO DO
CANDIDATO

5° Gerência
Regional de
Ensino

pss.agenteeducacional1@educ.al.gov.br

5GERE-NOME
COMPLETO DO
CANDIDATO

6° Gerência
Regional de
Ensino

pss.agenteeducacional1@educ.al.gov.br

6GERE-NOME
COMPLETO DO
CANDIDATO

7° Gerência
Regional de
Ensino

pss.agenteeducacional1@educ.al.gov.br

8° Gerência
Regional de
Ensino

pss.agenteeducacional1@educ.al.gov.br

9° Gerência
Regional de
Ensino

pss.agenteeducacional1@educ.al.gov.br

-

1GERE-NOME
COMPLETO DO
CANDIDATO

7GERE-NOME
COMPLETO DO
CANDIDATO
8GERE-NOME
COMPLETO DO
CANDIDATO
9GERE-NOME
COMPLETO DO
CANDIDATO

10° Gerência
Regional de
Ensino

10GERE-NOME
COMPLETO DO
CANDIDATO

11° Gerência
Regional de
Ensino

11GERE-NOME
COMPLETO DO
CANDIDATO

12° Gerência
Regional de
Ensino

2GERE-NOME
COMPLETO DO
CANDIDATO

13° Gerência
Regional de
Ensino

13GERE-NOME
COMPLETO DO
CANDIDATO
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EDITAL / SEDUC Nº 007/ 2021
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento
dos interessados, a abertura de Processo Seletivo para contratação e composição de banco de dados de Professores de
contrato por tempo determinado para o Ensino Fundamental e Ensino Médio, de acordo com o juízo de conveniência e
oportunidade da Administração Pública, em plena conformidade com os termos da Constituição Federal e sob a égide dos
dispositivos Legais elencados nos termos do inciso IV do art. 2º da Lei Estadual nº. 7.966/2018.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Processo Seletivo Simplificado será integralmente realizado sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da
Educação de Alagoas – SEDUC/AL, em caráter excepcional, tendo a Comissão Organizadora, Portaria/SEDUC nº.
4.283/2021, a função de elaborar o edital, organizar, executar todo o processo e, analisar os recursos interpostos.
1.2 O Processo Seletivo Simplificado será realizado em duas etapas constituídas de inscrição online (sendo de caráter
classificatório) e a convocação para entrega de comprovantes de experiência e títulos (sendo de caráter eliminatório)
seguida da homologação dos mesmos.
1.3 Os candidatos aprovados poderão ser convocados e contratados, observando-se estritamente as carências temporárias nas
unidades de ensino.
1.4 Este processo seletivo simplificado terá a validade de 02 (dois) anos a contar da data de homologação do resultado final.
1.5 O presente Processo Seletivo Simplificado tem por objetivo a contratação e a composição de banco de dados de
Professores de contrato por tempo determinado, para atuarem na Rede Estadual de Ensino de Alagoas em componentes
curriculares, unidades temáticas, disciplinas, projetos integradores, módulos e outros em acordo com as etapas da
Educação Básica (educação infantil, ensino fundamental e médio) que apresentem carência temporária.
1.6 A contratação dar-se-á, nos limites e parâmetros estabelecidos pela Lei Estadual n° 7.966 de 09 de janeiro de 2018, com
duração de até 24 meses, a contagem do referido prazo, dar-se-á a partir da data da assunção dos Professores de contrato
por tempo determinado.
1.7 Os candidatos aprovados serão convocados e contratados, dentro do número de vagas ofertadas, no anexo VIII,
observando-se estritamente a ordem de classificação do candidato, por disciplina na GERE em que concorreu, indicado
no momento da inscrição.
1.8 Após a convocação das vagas ofertadas conforme o anexo VIII, poderão ser convocados os demais candidatos aprovados,
seguindo a ordem de classificação, conforme o surgimento de novas carências durante a validade deste processo, desde
que seja mediante o Juízo de Conveniência e Oportunidade que rege a Administração Pública.
1.9 As datas elencadas no cronograma do presente Edital poderão sofrer eventuais retificações e/ou atualizações,
circunstância esta que deverá ser mencionada em Edital ou avisos a serem publicados no endereço eletrônico
www.educacao.al.gov.br.
1.10 A classificação obedecerá à ordem decrescente de pontuação do candidato.
2. DOS REQUISITOS DO CANDIDATO
2.1 Para estar apto à inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente, possuir os seguintes requisitos:
2.1.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou, ainda, se estrangeiro, estar devidamente legalizado no Brasil;
2.1.2 Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, no momento da contratação;
2.1.3 Possuir a escolaridade mínima exigida para o cargo o qual foi inscrito;
2.1.4 Estar quite com as obrigações eleitorais e militares para os candidatos do sexo masculino;
2.1.5 Estar em gozo dos direitos políticos e civis;
2.1.6 Não possuir antecedente criminal na esfera estadual e federal;
2.1.7 Estar apto física e mentalmente para o exercício das funções;
2.1.8 Não ter sido demitido do serviço público federal, estadual ou municipal em consequência de processo
administrativo (por justa causa ou a bem do serviço público), observados os prazos definidos em legislação específica.
2.1.9 Não possuir contrato com a SEDUC/AL, regido pela Lei Estadual no 7966/2018;
2.1.10 Não estar exercendo função gratificada/ especial quando servidor público da SEDUC/AL.

3. DA INSCRIÇÃO
3.1 As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado serão realizadas, exclusivamente ONLINE no endereço eletrônico
disponível no site da SEDUC/AL (www.educacao.al.gov.br) ou no endereço eletrônico www.sigepro.educacao.al.gov.br;
3.2 O candidato somente poderá realizar uma única inscrição.
3.3 Uma vez efetivada a inscrição não haverá possibilidade de alteração, sendo de sua inteira responsabilidade as informações
prestadas.
3.4 No caso de mais de uma inscrição online de um candidato, o mesmo estará desclassificado.
3.5 No ato da inscrição caberá ao candidato conhecer todas as regras pertinentes ao presente edital, bem como preencher os
campos disponíveis com as informações pessoais e de sua titulação.
3.6 Caso ocorram inconsistências de titulação, diversamente da declarada no ato da inscrição online, o candidato será
desclassificado.
3.7 Não serão avaliados títulos que não tenham sido declarados no ato da inscrição.
3.8 A SEDUC/AL não se responsabiliza por problemas de ordem técnica, falhas de comunicação ou outros fatores que
impossibilitem a inscrição dos candidatos.
3.9 . Será eliminado do Processo Seletivo Simplificado, por ato da Comissão organizadora, o candidato que:
a)
fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
b)
agir com incorreção ou descortesia, para qualquer membro da equipe encarregada da conferência da ficha de
inscrição e dos documentos dos candidatos;
c)
for responsável pela falsa identificação funcional;
d)
e)

utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter aprovação no processo seletivo;
não atender determinações regulamentares da Secretaria de Estado da Educação.

4. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
4.1 Para as pessoas com deficiência, será realizado banco de dados específico, com o percentual de 5% (cinco por cento) das
convocações, que vierem a surgir no período de validade do Processo Seletivo, de acordo com o cargo/GERE que o
candidato optar, obedecendo-se ao disposto no Art. 37, VIII, da Constituição Federal e no Decreto Federal nº 3.298/99,
desde que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo;
4.2 Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 4º, do Decreto
Federal nº 3.298/99 e alterações previstas no Decreto Federal nº 5.296/04.
4.3 O candidato com deficiência deverá declarar, no momento da inscrição, se deseja concorrer ao banco de dados reservados
às pessoas com deficiência, indicando a espécie e o grau/nível da deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), juntando toda a documentação comprobatória, ficando
esta, no ato da contratação, sujeita a análise eliminatória, junto à Perícia Médica Oficial do Estado de Alagoas.
4.4 Os candidatos com deficiência que, no ato da inscrição, não declararem as especificidades elencadas no item
5.3 do presente edital não poderão interpor recurso em favor de sua condição;
4.5
O candidato com deficiência, se classificado no Processo Seletivo Simplificado, na forma prevista neste Edital,
além de figurar na lista geral de classificação, terá seu nome constante na lista específica de deficientes. Será eliminado
da lista de pessoas com deficiência o candidato, cuja deficiência, assinalada no formulário de inscrição, não estiver
indicada na forma do artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações, devendo o candidato permanecer
apenas na lista de classificação geral.
4.6
A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições do item 5 e seus subitens, implicará a perda do
direito de ser convocado para assumir o contrato temporário.
4.7
O critério de convocação e contratação de todos os candidatos aprovados obedecerá à ordem de classificação,
devendo iniciar-se pela lista de pontuação geral, seguida da lista de candidatos com deficiência, de forma alternada e
proporcional a 5% (cinco por cento) das convocações realizadas para cada cargo, no decorrer do prazo de validade do
Processo Seletivo.
4.8
Toda a documentação, tanto os títulos, pessoais e de comprovação de deficiência, deverá ser enviada para o
email pss.professor@educ.al.gov.br com o assunto PCD - GERE - NOME COMPLETO DO CANDIDATO.
5. DA INAPTIDÃO TEMPORÁRIA
5.1 A inaptidão temporária, caracterizada somente por licença-maternidade, licença-saúde do candidato ou pertencimento ao
grupo de risco do Covid-19 (conforme legislação vigente), será justificada mediante apresentação de atestado ocupacional ou
atestado médico, pelo candidato ou por procurador legal, quando convocado.

