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Informações quinzenais para os servidores catarinenses

Novembro azul:

MÊS MUNDIAL DE COMBATE AO CÂNCER DE PRÓSTATA
por Agência Brasil/ Sociedade Brasileira de Urologia
O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a
causa de morte de 28,6% da população masculina que
desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre
a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os
dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer (Inca).
Sintomas:
Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e
quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos
tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Na
fase avançada, os sintomas são:
• dor óssea;
• dores ao urinar;
• vontade de urinar com frequência;
• presença de sangue na urina e/ou no sêmen.
Fatores de risco:
• histórico familiar de câncer de próstata: pai, irmão e tio;
• homens negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer;
• obesidade.
Prevenção e tratamento:
A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o
diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens
a partir dos 45 anos com fatores de risco, ou 50 anos sem
estes fatores, devem ir ao urologista para conversar sobre o
exame de toque retal, que permite ao médico avaliar
alterações da glândula, como endurecimento e presença de
nódulos suspeitos, e sobre o exame de sangue PSA (antígeno
prostático específico). Cerca de 20% dos pacientes com
câncer de próstata são diagnosticados somente pela alteração
no toque retal. A indicação da melhor forma de tratamento vai
depender de vários aspectos, como estado de saúde atual,
estágio da doença e expectativa de vida.
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CORONAVÍRUS EM SC: MATRIZ DE RISCO APONTA 12
REGIÕES NO NÍVEL MODERADO
por ascom/seS

Mantendo pela quinta semana consecutiva uma tendência
de redução das taxas de transmissão e registro de casos graves
e mortes por coronavírus por todo o estado, a Matriz de Risco
Potencial Regionalizado aponta 12 regiões no nível moderado (cor
azul) e cinco regiões como risco potencial alto (cor amarela).
Houve melhora nos indicadores das regiões do Alto Uruguai Catarinense,
Médio Vale do Itajaí, Oeste e Planalto Norte, que na semana anterior estavam
classificadas como nível alto (amarelo), e passaram a ser classificadas como risco moderado. Elas
se juntam, agora, às regiões do Alto Vale do Itajaí, Alto Vale do Rio do Peixe, Carbonífera,
Extremo Sul, Grande Florianópolis, Laguna, Meio Oeste e Vale do Itapocu no nível azul.
Houve uma piora nos indicadores da região da Serra Catarinense, observados a partir do aumento
na detecção de casos novos na semana e que provocaram piora nos indicadores das dimensões
transmissibilidade e monitoramento. Com isso, a região passa a ser classificada no nível alto
(amarelo), juntamente com as regiões do Extremo Oeste, Foz do Rio Itajaí, Nordeste e Xanxerê.
Vacinação contra Covid-19 avança em todo o Estado
Nesta semana, Santa Catarina alcançou o índice de 70% da população catarinense completamente
imunizada, tendo recebido as duas doses ou a dose única da vacina contra a Covid-19. Com mais
de 10,3 milhões de doses aplicadas em todo o estado, o avanço na vacinação tem sido o principal
responsável pela redução no nível de risco da Covid-19 em todas as regiões.
“Cada cidadão catarinense que opta por
receber as duas doses da vacina contribui
para que todos nós possamos retomar com
segurança as atividades que paramos de
fazer por causa da pandemia, como
passear, almoçar fora de casa, ir para
cinema, assistir a um jogo de seu time de
futebol na arquibancada, viajar para
conhecer novos lugares e confraternizar
com parentes e amigos. Além disso,
pessoas vacinadas contribuem para a
redução na transmissão, protegendo as
pessoas que não puderam ser vacinadas,
como as crianças menores de 12 anos”,
informa o Secretário de Saúde, André
Motta Ribeiro.
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“Nesse momento, o grande desafio
posto é buscar manter uma atitude de
prevenção, seja utilizando máscaras
principalmente em ambientes fechados
e com grande fluxo de pessoas, como
no transporte público, lojas e demais
ambientes, além de dar preferência a
ambientes arejados, com boa circulação
de ar. E é claro, aqueles que estão em
atraso na segunda dose, devem buscar
completar o esquema vacinal, e os
idosos que já completaram cinco meses
da segunda dose devem buscar receber a dose de reforço. Todas as vacinas são seguras e eficazes
na prevenção de COVID-19, incluindo doenças graves e morte, e estão disponíveis gratuitamente
em todos os municípios”, complementa o Secretário.

MAIS DE 70% DAS CIDADES CATARINENSES NÃO REGISTRAM
MORTES POR COVID-19 EM OUTUBRO
Um levantamento de dados da Secretaria de
Estado da Saúde observou que 209
municípios
de
Santa
Catarina
não
registraram mortes por Coronavírus no mês
de outubro. Das 295 cidades catarinenses,
esse número representa 70,13%.
São 86 cidades que registraram óbitos nos
31 dias de outubro. Três municípios Bocaina do Sul, Capão Alto e Santiago do
Sul - não registram mortes desde o ano
passado.
Neste ano, as cidades que registram mais
tempo sem mortes por coronavírus são Presidente Castello Branco (em fevereiro), Ibiam, Irati,
Lacerdópolis, Lajeado Grande, Leoberto Leal, Nova Itaberaba, Salto Veloso e São Bonifácio, todas
estas em março. Há 61 municípios que não registram novos óbitos desde setembro, 49 desde agosto
e 54 desde julho.
Os dados podem ser acessados no site: http://www.coronavirus.sc.gov.br
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PORTARIA AMPLIA OCUPAÇÃO DE PÚBLICO NOS ESTÁDIOS DE
SANTA CATARINA

De forma gradual, acompanhando a melhora nos indicadores da pandemia e a evolução da
vacinação no estado, a Secretaria de Estado da Saúde vem estabelecendo novos regramentos
sanitários contra o coronavírus. Neste sentido, a portaria nº1213, amplia a capacidade de ocupação
dos estádios para 50% do público sentado, além de permitir o acesso a menores 18 anos. O novo
regramento traz alterações com relação a portaria nº1015, de 13 de setembro. A partir de agora,
será permitida a presença do público de 12 a 17 anos com comprovante de vacinação com registro
de pelo menos uma dose de vacina contra a Covid-19 ou apresentação de laudo de exame RT-qPCR
realizado nas últimas 72 horas ou, ainda, de Pesquisa de Antígeno para SARS-Cov-2 por swab
realizado nas últimas 48 horas com resultado "negativo, não reagente ou não detectado".
Já os menores de 12 anos podem acessar os estádios desde que estejam acompanhados de pais ou
responsáveis respeitando as regras de distanciamento e cumprindo as regras de uso de máscaras,
com exceção dos casos previstos em lei.
No caso dos maiores de 18 anos, o regramento segue o previsto na portaria anterior, com exigência
de comprovante de vacinação completa (duas doses ou dose única de vacina contra a COVID-19)
ou apresentação de laudo de exame RT-qPCR realizado nas últimas 72 (setenta e duas) horas ou de
Pesquisa de Antígeno para SARS-Cov-2 por swab realizado nas últimas 48 (quarenta e oito) horas.
Segue sendo exigido, por parte dos estádios, que esteja disponível um plano de contingência
atualizado. Nele deverá estar descrita a caracterização do estádio e sua ocupação máxima de
público sentado, além da definição do calendário dos jogos, os fluxos de entrada e saída, as
medidas para situações de urgência e emergência, monitoramento de riscos, contingenciamento,
medidas de comunicação das regras sanitárias, manutenção de distanciamento e averiguação de
comprovação vacinal.
Com relação às sedes das torcidas organizadas, também há novo regramento. Os espaços poderão
funcionar, inclusive em dia de jogos, respeitando a ocupação máxima simultânea de 50% de
lotação do espaço, conforme alvará do corpo de bombeiros, sendo proibida a aglomeração de
torcedores no local.
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BOLETIM COM OS INDICADORES ECONÔMICOS DO ESTADO
ATUALIZADOS É DIVULGADO
por ascom/SdE
A
Secretaria
Desenvolvimento

de

Estado
do
Econômico

Sustentável (SDE) lançou nesta sextafeira, 5, o Boletim de Indicadores
Econômico-Fiscais de Santa Catarina de
novembro. O documento destaca os
resultados
do
Ranking
de
Competitividade
dos
Estados,
recentemente divulgado pelo Centro de
Liderança Pública, CLP. Santa Catarina
foi reconhecido pelo CLP com o
Destaque Internacional do Prêmio de
Competitividade dos Estados. Vice-líder pelo quinto ano consecutivo, o Estado se destaca
ocupando a 1ª posição nos pilares de Segurança Pública e na Sustentabilidade Social e a 2ª
colocação nos de Educação e Eficiência da Máquina Pública. O boletim traz ainda a atualização
dos indicadores econômicos e fiscais do Estado, referentes aos últimos dados disponíveis,
demonstrando o bom momento da economia catarinense, bem como comparações com os demais
estados e a média nacional.
Serviços
Em agosto, na comparação de 12 meses, relativos ao mesmo período anterior, o setor de Serviços
alcançou o maior crescimento em volume entre os 12 maiores estados do país. Acumula uma alta
de 12,4% no período, acima dos 5,1% da média brasileira. No acumulado do ano, o crescimento foi
17,2% frente a média nacional de 11,5%.
Indústria
A Indústria acumula um crescimento de 20,5% no ano, quando comparado com o mesmo período
de 2020, sendo o dobro do desempenho nacional (10,4%). A produção da indústria catarinense já
superou em 4,9% o patamar pré-pandemia (fevereiro de 2020), o segundo melhor desempenho do
país, atrás apenas de Minas Gerais.
Comércio
O volume de venda do comércio, um dos setores mais afetados pela pandemia, teve o maior
crescimento do Sul do país, de 13,6% no acumulado do ano, sendo o segundo maior do eixo SulSudeste, em agosto. A média brasileira no mesmo período foi 9,8%.
Sobre o Boletim Econômico
O boletim reúne as mais recentes estatísticas econômicas oficiais, abrangendo informações sobre o
Produto Interno Bruto (PIB), emprego, balança comercial, produção agrícola e industrial, vendas e
receitas do comércio, consumo de energia elétrica, consumo aparente de cimento, vendas de óleo
diesel, inflação e câmbio, expectativas de agentes econômicos, receitas tributárias e dados fiscais
do Governo, entre outros indicadores da economia estadual. Os dados são atualizados mensalmente
propiciando o monitoramento do nível da atividade econômica no estado, sua comparação com o
país e o delineamento das tendências de curto prazo da economia.
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CARLOS MOISÉS PARTICIPA DA CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES
UNIDAS SOBRE AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS
por secom
O

governador

Carlos

Moisés

embarcou para a 26ª Conferência
das Nações Unidas sobre as
Mudanças Climáticas, a COP26,
que ocorre em Glasgow, na
Escócia. O chefe do Executivo
estará com líderes de todo o
mundo para debater ações de
mitigação
envolvendo
as

forma justa, levando em conta a restauração do meio ambiente e a preservação de milhares de
empregos.
"Essa é uma pauta que trata do futuro da vida da nossa e das próximas gerações. As mudanças
climáticas já podem ser sentidas em várias partes do mundo e não é diferente em Santa Catarina
que, frequentemente, é acometido por catástrofes naturais. É nosso dever, enquanto gestores
públicos, buscar alternativas sustentáveis, compartilhar bons exemplos e atuar para mitigar
possíveis efeitos - e ainda mais intensos - das mudanças drásticas do clima", afirma Carlos Moisés.
Durante o encontro serão destacados desafios e oportunidades para possíveis parcerias que possam
acelerar a transição para a neutralidade de carbono no Brasil, com foco no desenvolvimento verde.
Além disso, serão promovidos canais de troca de experiências para fortalecer o cumprimento de
agendas climáticas. Secretários estaduais também devem compartilhar suas experiências para que
uma agenda proativa de cooperação internacional possa ser construída.

Foto: Kiara Worth/UNFCCC

mudanças climáticas. A presença
do Estado na conferência reforça
o compromisso com as boas
práticas.
Na
COP26,
o
governador Carlos Moisés falará
de ações já desenvolvidas em
Santa Catarina, convergentes a processos de transição da matriz energética do estado, para a
utilização de fontes mais limpas de energia. Recentemente, um dos exemplos desse propósito do
governo é o trabalho envolvendo a construção de alternativas para a cadeia produtiva do carvão de
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BÔNUS INCENTIVA REDUÇÃO DO
CONSUMO DE ENERGIA COM
DESCONTO NA CONTA DE LUZ
por ascom/celesc
A campanha nacional Consumo Consciente Já está a todo
vapor no país e a Celesc, em uma união de esforços com o
Ministério de Minas e Energia, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e a Associação Brasileira de Distribuidoras de
Energia Elétrica (Abradee). A ação tem investido na orientação da
população para a mudança de hábitos que impactam no consumo de
luz. A intenção é contribuir para a garantia do fornecimento de
energia elétrica do país - que vive a maior escassez hídrica dos
últimos 91 anos. Um dos principais incentivos para que o cliente
embarque nessas mudanças é o Programa de Incentivo à Redução
Voluntária do Consumo de Energia Elétrica. A cada quilowatt-hora
(kWh) do volume de energia economizado, o cliente garante R$ 0,50 de desconto dentro da meta
de 10% a 20%. Assim, ao receber o bônus o consumidor terá uma economia maior.
O cálculo será feito com base no somatório do consumo entre setembro e dezembro de 2021, na
comparação com a soma das mesmas quatro faturas de 2020. Se houver uma redução no consumo
de 10% ou mais, o desconto será creditado na conta de janeiro de 2022.
Os consumidores aptos a receberem o bônus são os da baixa tensão (grupo B) e os de média e alta
tensão (grupo A), das classes de consumo residencial, industrial, comércio, serviços e outras
atividades, rural e serviço público, incluindo aqueles residenciais com benefício da Tarifa Social.
Como ter acesso ao bônus
O consumidor não precisa fazer
cadastro
ou
registro
na
distribuidora de energia elétrica
para ter direito ao recebimento
do bônus. O bônus apurado será
informado na primeira conta de
luz recebida após o cálculo do
consumo referente ao mês de
dezembro de 2021, e creditado
como abatimento do valor a
pagar
na
conta
de
luz
subsequente.
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SEA INVESTE EM RENOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA
por ascom/sea
MELHORAR SERVIÇOS AOS CIDADÃOS
Ao longo dos últimos dois anos, a Secretaria de Estado da Administração, por meio da Diretoria de
Tecnologia e Inovação, investiu mais de R$4,7 milhões em tecnologia para melhorar os processos
internos e agilizar os serviços prestados. Os investimentos para aquisição de equipamentos e
softwares fortaleceram o processo de transformação digital em todas as diretorias da secretaria,
que é responsável por vários sistemas administrativos do Governo estadual.
Atualmente, a secretaria de Estado da Administração é coordenadora das políticas de tecnologia e
inovação, de desenvolvimento de pessoas, de compras públicas, gestão patrimonial, gestão de
saúde do servidor e pela gestão do Centro Administrativo do Governo do Estado. Além de emanar
as diretrizes das políticas públicas dessas áreas, a secretaria também atua no aprimoramento dos
processos e na consolidação
ações que promovam agilidade
máquina pública, permitindo que
serviços cheguem aos cidadãos

de
na
os
de

forma mais ágil, econômica e eficaz.
A maior parte dos investimentos,
cerca de R$1,7 milhão, se refere à
compra de notebooks para que os
servidores
possam
ter
mais
comodidade
e
agilidade
nos
processos com uso de máquinas mais
potentes. “É fundamental que a tecologia e inovação estejam no centro das estratégias de melhoria dos processos. Desde o início desta
gestão estamos mudando a forma de entrega dos serviços aos cidadãos catarinenses. Continuamos
avançando na implantação de mais serviços digitais e na mudança de atuação dos servidores, que já
atuam remotamente, com as mesmas capacidades e produtividade da atuação presencial. O serviço
remoto chegou para ficar e já se provou ser eficiente e vantajoso tanto para o Governo como para
os cidadãos” concluiu o diretor de Tecnologia e Inovação da SEA, Félix Fernando da Silva.
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WORKSHOP

GRATUITO

AOS

por ascom/sEa
O Programa Ser SC lançou o
workshop Calma na Crise. O
workshop é promovido pelo
programa da Diretoria de
Gestão e Desenvolvimento de
Pessoas da Secretaria de
Estado da Administração, em
parceria com o Instituto
Visão Futuro. O curso será
online, totalmente gratuito e
acontecerá nos dias 10, 17 e
24 de novembro de 2021 das
16:00 às 17:00 via Sympla
Streaming com acesso direto
à transmissão ao vivo a partir das 15:45 pelo próprio ingresso enviado via plataforma. De acordo com a coordenadora do
programa Ser SC, Mille Anny de Albuquerque Cassol Gesser, o workshop é teórico-prático e foi
dividido em 3 módulos interdependentes. “É um verdadeiro presente da Dra. Susan Andrews,
fundadora do Instituto Visão Futuro, os servidores devem aproveitar essa imperdível oportunidade
de autotrabalho e expansão de consciência” disse Mille. O curso será ministrado por colaboradores
do Instituto Visão Futuro: Dra. Susan Andrews, Camila Schmitt e Erick Jundy Kitagawa Rech.

DEIC DA POLÍCIA CIVIL RECEBE VIATURAS PARA REFORÇO DA
por ascom/sSP
INVESTIGAÇÃO
A Diretoria Estadual de Investigações Criminais
(DEIC/PCSC) da Polícia Civil de SC recebeu esta
semana o acréscimo de cinco veículos para o reforço
das investigações criminais. A medida faz parte da
ação de melhorar o aparato policial da diretoria, que
tem atribuição estadual.
Das cinco viaturas, quatro são locadas e uma própria.
Em outubro, por determinação da Delegacia Geral, a
DEIC também recebeu novos policiais civis, entre
delegados e agentes, para o incremento nas
investigações.

SERVIDORES SC |NOVEMBRO DE 2021 | EDIÇÃO Nº 33

10

FOTO: RICARDO WOLFFENBÜTTEL / SECOM

SED CRIA FORMULÁRIO PARA
QUE ALUNOS E
PROFISSIONAIS DAS
ESCOLAS AVALIEM
EDUCAÇÃO CATARINENSE
por ascom/sed
A Secretaria de Estado da Educação
(SED) deu início a mais uma avaliação
institucional de suas atividades junto a alunos, pais e profissionais das escolas da rede estadual.
Por meio de um formulário online, toda a comunidade escolar poderá opinar sobre o ensino
catarinense e as aulas não presenciais. “Para planejar o futuro da nossa educação, é preciso ouvir
todos os envolvidos, e é isso o que a secretaria quer com essa ação super importante. O resultado
da avaliação vai embasar a criação de políticas e diversas iniciativas que serão implantadas nas
escolas no futuro. A gente conta com a participação de todos para seguir transformando a educação
de Santa Catarina”, disse o secretário Luiz Fernando Vampiro.
O formulário da Avaliação Institucional 2021 está disponível no site da SED e pode ser respondido
até o próximo dia 16 de novembro. Entre os temas das perguntas estão políticas pedagógicas, clima
organizacional das escolas, infraestrutura das unidades e políticas de gestão. Nesta edição, o
diagnóstico terá foco especial nas atividades de ensino não presenciais desenvolvidas desde o
início da pandemia.

O
formulário
deve
ser
respondido
por
alunos,
professores,
gestores
e
equipes administrativas e
pedagógicas das escolas.
Para os alunos do 1º a 5º do
Ensino
Fundamental,
o
preenchimento das questões
deve
ser
feito
com
acompanhamento dos pais.
Outras orientações também
estão disponíveis no site da
SED.
A secretaria já promoveu uma avaliação institucional nos mesmos moldes em 2019. Os dados
coletados à época foram compilados em um painel digital e também são utilizados para o
planejamento de ações da educação catarinense. A avaliação programada para 2020 foi suspensa
em razão da pandemia da Covid-19.
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SANTA CATARINA SE PREPARA PARA O DIA ESTADUAL DE
MOBILIZAÇÃO CONTRA O AEDES AEGYPTI por ascom/dive
O ano de 2021 registra o maior número de casos já
confirmados de dengue em Santa Catarina. Até o momento são
18.896 casos confirmados da doença. Número bem maior do
que o do ano passado, quando foram registrados 11.376 casos
durante todo o ano. Por isso, para alertar a população e para
incentivar a eliminação dos criadouros do mosquito
transmissor da dengue, zika e chikungunya, Santa Catarina se
prepara para o Dia Estadual de Mobilização contra o Aedes
aegypti, marcado para o dia 20 de novembro.
“O objetivo da data é sensibilizar a população no controle do Aedes aegypti, para que cada um faça
sua parte, intensificando medidas de prevenção às doenças por ele transmitidas”, explica Ivânia
Folster, gerente de zoonoses da DIVE/SC.
De acordo com o último boletim epidemiológico, divulgado pela Diretoria de Vigilância
Epidemiológica de Santa Catarina (DIVE/SC), foram identificados 50.321 focos do mosquito
Aedes aegypti em 221 municípios, sendo que 118 desses são considerados infestados. “Esse
cenário contribui para a manutenção e ampliação da transmissão da dengue no estado. Por isso, é
tão importante eliminar locais com água parada”, complementa a gerente.

Ações para controle do mosquito
A DIVE/SC orienta que as ações que serão realizadas pelos municípios levem em consideração a
realidade de cada local. “Todos os anos o estado se organiza para essa mobilização. Sugerimos e
indicamos que os municípios envolvam diversos setores nas atividades de controle vetorial, com
realizações de reuniões virtuais da sala de situação, que reforcem a rede assistencial sobre a
importância da notificação e manejo clínico dos casos”, detalha João Augusto Brancher Fuck,
diretor da DIVE/SC.
continua
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O Aedes aegypti
O mosquito transmissor do vírus da dengue, zika e chikungunya é o Aedes aegypti. Ele se
caracteriza pelo tamanho pequeno, cor marrom médio e por nítida faixa curva branca de cada lado
do toráx. Nas patas, apresenta listras brancas.
As fêmeas do mosquito necessitam do sangue humano para a maturação dos ovos. Dessa forma, é
nesse momento que pode ocorrer a transmissão das doenças (tanto da transmissão do vírus aos
seres humanos, como a infecção do mosquito ao picar uma pessoa doente no período de viremia).
A fêmea deposita até 100 ovos nas paredes internas de recipientes que tenham ou que possam
acumular água. A fêmea escolhe mais de um local para realizar cada postura, o que garante maior
sucesso reprodutivo, ou seja, podem nascer insetos de vários recipientes no mesmo ambiente.
Nesses locais os ovos podem durar até um ano e meio. Em contato com a água, os ovos se
desenvolvem rapidamente em larvas, que dão origem às pupas. Delas, surge o adulto num ciclo de,
aproximadamente, sete dias. “Por isso, é tão importante que cada um observe o seu ambiente ao
menos uma vez por semana, para eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti”,
reforça o diretor.
O Aedes aegypti tem como criadouros os mais variados recipientes que possam acumular água
parada. Os mais comuns são pneus sem uso, latas, garrafas, pratos dos vasos de plantas, caixas
d’água descobertas, calhas, piscinas e vasos sanitários sem uso. A fêmea do mosquito pode,
também, depositar seus ovos nas paredes internas de bebedouros de animais e em ralos
desativados, lajes e em plantas como as bromélias.
Evite usar pratos nos vasos de
plantas. Se usar, coloque areia

Guarde garrafas com o gargalo
virado para baixo;

até a borda;

Mantenha lixeiras tampadas;

Trate a água da piscina com
cloro e limpe-a uma vez por
semana;;

Limpe as calhas, evitando que
galhos ou outros objetos não
permitam
o
escoamento
adequado da água;

Deixe os tanques utilizados para
armazenar água sempre vedados,
sem
qualquer
abertura,
principalmente as caixas d’água;

Mantenha ralos
desentupidos;

fechados

e

Evite acumular entulho, pois
podem se tornar criadouros do
mosquito
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SED ABRE 100 VAGAS DE AFASTAMENTO REMUNERADO
PARA PROFESSORES CURSAREM MESTRADO E DOUTORADO
por ascom/sed
A Secretaria de Estado da Educação
(SED) publicou uma portaria em que
concede afastamento remunerado para
até 100 servidores efetivos do
magistério catarinense para que
frequentem cursos de mestrado e
doutorado em 2022. O número total de
vagas é o dobro da portaria anterior e
inclui Professor, Assistente TécnicoPedagógico, Especialista em Assuntos
Educacionais, Assistente de Educação
e Consultor Educacional.
“Nosso compromisso é criar oportunidades para que os professores tenham condições de se
especializar. Além de progredir na carreira e ter uma remuneração melhor, os servidores também
contribuem com a transformação que passa a educação catarinense. Nós estamos dobrando o
número de vagas para estimular ainda mais este processo, em que o professor é valorizado e o
aluno é beneficiado na sala de aula”, afirma o secretário Luiz Fernando Vampiro.
Para participar do edital, o servidor interessado deve optar por cursos relacionados à disciplina
de ingresso, no caso de professores, ou na área de Gestão Educacional, no caso de assistentes
técnico pedagógicos, especialistas em assuntos educacionais, assistentes de educação e
consultores educacionais.

Confira a quantidade de vagas disponíveis por cargo:
Professor: 60 vagas
Assistente Técnico-Pedagógico: 15 vagas
Especialista em Assuntos Educacionais: 10 vagas
Assistente de Educação: 10 vagas
Consultor Educacional: 5 vagas

continua
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O servidor deve protocolar a solicitação de afastamento no Sistema Geral de Protocolo Eletrônico
do Estado de Santa Catarina (SGPe) até o dia 31 de dezembro. Junto ao requerimento preenchido e
assinado, devem ser entregues o comprovante de Homologação de Estágio Probatório, o
comprovante de matrícula ou declaração de aprovação em processo seletivo para cursar Mestrado
ou Doutorado (expedido pela instituição executora) e a cópia da autorização ou reconhecimento do
curso emitido pelo Ministério da Educação (MEC).
Não poderão participar do processo os profissionais que tiveram licença sem vencimentos ou que
permaneceram à disposição de instituições não pertencentes à estrutura do Estado nos últimos dois
anos; tiveram licença-prêmio ou médica nos últimos seis meses; ou estiverem no período de
estágio probatório. Os selecionados para as 100 vagas também assinam um termo em que se
comprometem a seguir trabalhando no mesmo cargo por tempo igual ao que estiveram afastados.
Este termo é quebrado quando o servidor requer aposentadoria voluntária, pede exoneração, é
demitido, abandona o cargo, pede redução da carga horária, tira licença para tratar de assuntos
particulares ou solicita afastamento para frequentar curso com duração superior a três meses.
Os servidores selecionados para as vagas serão anunciados em uma portaria que será publicada no
site e nas redes sociais da SED. A iniciativa segue a determinação do Decreto nº 1.863, de 25 de
novembro de 2013, para incentivar a busca por especialização no quadro de servidores da
educação catarinense.

Bolsas de pós-graduação
Em outubro, o governador Carlos Moisés anunciou a abertura de mais 1,1 mil bolsas de pósgraduação para professores da rede estadual. São 650 vagas para especialização em Tecnologia
Digitais aplicadas à Educação e 250 vagas para Especialização em Educação Ambiental, além de
100 vagas para Mestrado e 100 vagas para Doutorado.
O investimento para a concessão das bolsas é de R$ 15,5 milhões. Considerando as bolsas de pósgraduação concedidas desde o início do ano, o investimento chega a R$ 28,6 milhões e 1,8 mil
beneficiados.
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SECRETARIAS DA SAÚDE E DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAM
PORTARIA PARA MUDANÇA NA FORMA DE GESTÃO DO
por ascom/sea
SAMU
Uma portaria conjunta entre
as secretarias de Estado da
Saúde e da Administração,
publicada no Diário Oficial
do
Estado
na
última
semana,
determina
a
descentralização
das
atividades de atendimento e
transporte de pacientes via
Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência- Samu,
para o Programa Estadual
de Incentivo às Organizações Sociais. Com isso, a gestão dos serviços prestados pelo Samu será
feita via entidade de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social,
modalidade de gestão semelhante já aplicada em outras sete unidades de Saúde do Estado.
O edital para inscrição de projetos para gestão via entidade social também já foi publicado e uma
comissão julgadora, já constituída, fará uma análise criteriosa das propostas, sempre primando
pelo equilíbrio entre melhor preço e conveniência.
A portaria determina ainda, a manutenção de todas as características do atendimento prestado
pelo Samu e das estruturas já existentes. Com o novo modelo de gestão, os serviços de regulação
e transporte aéreo de pacientes, executados em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar,
passam a ser executados pelo Estado. Os recursos orçamentários alocados para o cumprimento
das obrigações decorrentes da execução do contrato de gestão serão provenientes do Fundo da
Saúde.
O novo modelo de gestão pretende pôr fim a um antigo entrave entre instituições que prestam
serviço de atendimento pré-hospitalar no Estado. Com o serviço prestado via Programa de
Incentivo às Organizações Sociais, tanto a oferta de itens para atendimento dos pacientes, como a
gestão dos serviços prestados, passarão a ser feitos diretamente pela entidade, cabendo ao Estado
a fiscalização sobre a execução do contrato a ser firmado.
Diante da reforma administrativa aprovada pela lei estadual 741/2019, a Secretaria de Estado da
Administração assumiu a função exercida anteriormente pela extinta Secretaria de Estado do
Planejamento, e figura como coordenadora do programa de Incentivo às Organizações Sociais.
Trata-se de um modelo de gestão que estabelece alianças estratégicas entre o Estado e entidades
representativas da Sociedade Civil. Tem amparo legal nas seguintes legislações: Lei nº 12.929,
de 04 de fevereiro de 2004, alterada pelas Leis nº 13.343, de 10 de março de 2005, e nº 13.720,
de 02 de março de 2006, bem como disposto no Decreto nº 4.272, de 28 de abril de 2006.
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NOVO ENSINO MÉDIO SC:
SAIBA O PORQUÊ DE
SANTA CATARINA SER
REFERÊNCIA NACIONAL NA
IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO
MODELO
por ascom/sed
A rede estadual de Santa Catarina está
em destaque no que se refere à
regulamentação do Novo Ensino Médio
(NEM). Um recente levantamento do
Movimento pela Base mostra que, de
todos os Estados, apenas SC tem as cinco
principais medidas de regulamentação do
NEM publicadas.
As regulamentações mencionadas pela avaliação do Movimento são as seguintes: Arquitetura,
Itinerário de formação técnica e profissional, Parcerias, Aproveitamento de estudos e Notório
saber. A arquitetura e as possibilidades de itinerários formativos, incluindo os itinerários
voltados à Formação Técnica e Profissional, foram desenhadas no Currículo Base do Ensino
Médio do Território Catarinense. Seu desenho geral consta no Caderno 1, onde estão detalhadas
cada uma das partes que compõem o Itinerário Formativo em Santa Catarina: Segunda Língua
Estrangeira, Componentes Curriculares Eletivos, Projeto de Vida e Trilhas de Aprofundamento.
Já as Trilhas de Aprofundamento, que possuem a maior carga horária do itinerário, constam no
Caderno 3 do Currículo. Ao todo, são 25 possibilidades de Trilhas das Áreas do Conhecimento e,
ainda, com possibilidades de itinerários ligados aos 13 Eixos Tecnológicos do Catálogo Nacional
de Cursos Técnicos.
As regulamentações relacionadas às parcerias foram emitidas pelo Conselho Estadual de
Educação (CEE) e encontram-se, sobretudo, na Resolução 2020/093/CEE/SC. A previsão é que,
até o final de 2021, a Secretaria de Estado da Educação (SED) emita as regulamentações
complementares ao emitido pelo CEE.
O Novo Ensino Médio busca atender às necessidades e expectativas dos jovens estudantes,
fortalecendo seu interesse, engajamento e protagonismo, garantindo sua permanência na escola.
Para a diretora de Ensino da SED, Maria Tereza Hermes Cobra, o NEM também permite que os
estudantes “mobilizem conhecimentos, habilidades e valores que permitem que eles estejam mais
aptos a lidar com desafios pessoais, profissionais, sociais, considerando a quantidade de
transformações que marcam a atualidade”, pontua.
continua
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Primeiro Estado a entregar o Plano de Implementação ao MEC
Santa Catarina conta com 214.601 alunos regularmente matriculados no Ensino Médio e 39.897
professores espalhados por 711 escolas (dados de setembro/2021). Dessas, 120 são as escolaspiloto, que já fizeram a flexibilização do currículo para o novo modelo em 2020.
Além disso, SC foi o primeiro estado a entregar o Plano de Implementação do NEM ao Ministério
da Educação (MEC), no fim do mês de setembro. Esse documento trata dos principais aspectos em
relação à infraestrutura necessária à implementação do Novo Ensino Médio nas escolas da rede,
discorrendo sobre questões que vão desde o planejamento pedagógico a questões de alimentação e
transporte.
“Podemos dizer que SC é o único Estado em que o processo de construção do Currículo e do
Portfólio de Componentes Eletivos foi realmente colaborativo”, afirma a gerente de Ensino Médio
da SED, Letícia Vieira. Na construção do Currículo Base do Ensino Médio do Território
Catarinense, 331 professores da rede participaram da elaboração, entre 2019 e 2020.
Criação pioneira dos Componentes Curriculares Eletivos
Já o portfólio de Componentes Curriculares Eletivos contou com a
participação de 363 profissionais da rede, envolvendo professores
e coordenadores das 120 escolas-piloto do NEM, profissionais das
Coordenadorias Regionais de Educação, além do apoio de
técnicos da SED, profissionais da equipe ProBNCC
(Programa de Apoio à Implementação da BNCC), bem como
de especialistas do Instituto Iungo.

O trabalho ocorreu entre os meses de agosto e novembro de 2020, com diversos encontros e com
elaboração escrita por seis grupos de trabalho.
O Portfólio reúne um conjunto de roteiros pedagógicos e apresenta 25 Componentes Curriculares
Eletivos (CCEs) divididos entre as Áreas do Conhecimento (Matemática e suas Tecnologias,
Linguagens e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas). O material é composto de Roteiros Pedagógicos, com objetos de conhecimento,
habilidades e competências, orientações metodológicas, avaliação, além de uma sugestão de
percurso, que busca subsidiar o trabalho do professor dos CCEs. Cada escola-piloto recebeu
exemplares impressos do material em 2021, mas a versão em pdf pode ser acessada aqui.
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PROGRAMA DEFESA CIVIL NA ESCOLA REALIZA FORMATURA
EM TUBARÃO.
POR ASCOM/DEFESA CIVIL

Foi realizado, no dia 28 de outubro, a cerimônia de encerramento das atividades do Programa
Defesa Civil na Escola (PDCE) e da implantação do Núcleo Escolar de Proteção e Defesa Civil
(NEPDEC), na Escola Básica Estadual João Teixeira Nunes, em Tubarão.
O objetivo durante a formação foi incorporar a temática de proteção e defesa civil na Escola com a
instrução e capacitação de professores e alunos que se tornaram multiplicadores através do
NEPDEC. Agora os participantes compartilham de forma compartilhada e eficaz ações de
prevenção e gestão de risco de desastres junto à comunidade e ao município.
O Programa foi desenvolvido com base na parceria entre a Defesa Civil Estadual, Instituto Federal
Catarinense (Campus Camboriú), Secretaria de Estado da Educação, Batalhão do Corpo de
Bombeiros de Tubarão. Participaram professores e alunos dos 7°anos da unidade escolar. Na
oportunidade foi apresentada pelos alunos uma peça teatral, produzida e adaptada pelo Grupo
teatral “Entre Palcos”, que teve como tema a “Inundação de 1974″.
A Diretora da Escola, Bruna Piacentini, agradeceu a participação da Escola no PDCE e ressaltou
que o Projeto é rico e traz benefícios para a comunidade. “A iniciativa traz para a vida dos alunos
reflexões sobre a segurança autoproteção. Nós trabalhamos assuntos ligados ao meio ambiente,
descarte correto do lixo e o cuidado com o próximo. Estamos muito felizes e realizados com esse
projeto e com o que conseguimos trabalhar com os alunos este ano”, completou a diretora.
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