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LEI COMPLEMENTAR N.o 1114/2011

"Dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do
Município de Nova Independência e dá outras providências."

Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Seção I
Do Plano de Carreira e seus objetivos

Art. 1°. Esta lei dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração do
Magistério Público do Município de Nova Independência em todos os níveis
de ensino, nos termos das disposições legais vigentes e tem como
princípios:
I - a gestão democrática da educação:
a) participação das comunidades internas e externas;
b) fomentar e apoiar a criação de conselhos escolares.

II - a buscá da excelência do ensino público municipal:
a) Livre acesso e permanência, de preferência mantendo o aluno o mais
próximo possível de sua residência, observadas as limitações físicas e
financeiras do Município;
b) Aprendizagem integrada eabrangente;
c) Exercício consciente da cidadania;
d) Estimular experiências educacionais inovadoras;
e) Firmar parceiras publica ou privadas;
f) Combater a repetência pela adoção de praticas como aula de reforço no
contra-turno, estudos de recuperação e progressão parcial;
g) Ampliar as possibilidades de permanência do aluno sob responsabilidade
da escola para além da jornada escolar - educação integral.

III - a valorização dos profissionais envolvidos:
a) Formação permanente e sistemática de todo o quadro do magistério;
b) Condições dignas de trabalho para os profissionais do magistério;
c) Piso salarial profissional;

Art. 2°. Esta lei Complementar abrange os profissionais que desempenham
as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é,
direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e
coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de
educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação
mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da
educação nacional.
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Seção 11
Dos Conceitos Básicos

Art. 3°. Para os fins desta Lei, considera-se:

I - Emprego: o conjunto de atribuições e responsabilidades, criado por lei
com denominação própria;
li - Emprego em comissão: é o emprego de confiança de livre nomeação e
exoneração, a ser preenchido, também, por servidor de carreira nos casos e
condições estabelecidos em lei, conforme a circunstância;
1I1 - Carreira: conjunto de empregos de provimento efetivo por concurso
público de provas e títulos;
IV - Carreira do Magistério: conjunto de empregos de provimento efetivo,
semelhantes quanto à natureza do trabalho e hierarquizados segundo o
grau de complexidade das atribuições, caracterizados pelo desempenho das
atividades a que alude o inciso XIV;
V - Classe: conjunto de empregos e funções-atividades da mesma natureza
e igual denominação;
VI - Docente: funcionário público, ocupante do emprego de educador e
professor, que ministra aula e/ou desenvolve atividades educativas e
recreacionistas no sistema municipal de educação ou em entidades
educacionais ou assrstenciais conveniadas;
VII - Escala de Vencimento: é a tabela de padrões de vencimentos
atribuídos a um determinado emprego;

, IX Função-atividade: conjunto de atribuições e responsabilidades
conferidas ao docente contratado por período determinado ou não;
X - Grau de referência: progressão horizontal com amplitude de 20 escalas
na linha horizontal de "A" a "T"
XI - Nível: enquadramento automático do servidor, no ato de sua
nomeação ou reenquadramento e, dispensados quaisquer interstícios, no
nível correspondente a sua formação acadêmica;
XII - Padrão de vencimento: conjunto formado pelo nível de formação em
que o servidor se encontra e o grau de referência que ocupa;
XIII - Plano de carreira: conjunto de normas que definem e regulam as
condições e o processo de movimentação dos integrantes em uma
determinada carreira;
XIV - Profissionais do magistério: educadores e professores que exercem
funções docentes e suporte pedagógico à docência nas atribuições de
ministrar, planejar, inspecionar, supervisionar, orientar e administrar a
educação básica;
XV - Progressão Funcional: é a passagem do servidor de seu padrão de
vencimentos para outro, superior, dentro da escala de vencimento a que
pertence;
XVI - Quadro: conjunto de empregos e funções-atividade de profissionais do
magistério, privativos da Direção Municipal de Educação;
XVII - Quadro do Magistério: conjunto de empregos relacionados no anexo
lI, 111,e IV desta Lei;
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XVIII - Remuneração: retribuição pecuniária composta de vencimentos e
demais vantagens pecuniárias;
XIX - Unidade escolar: escola municipal de educação básica;
XX - Vencimento: retribuição pecuniária básica, fixada em lei, paga
mensalmente ao servidor público pelo exercício das atribuições inerentes ao
emprego.
XXI - Função gratificada: função de confiança (chefia, direção ou
assessoramento) para emprego que não exista no quadro de pessoal do
Município e para a qual só possam ser nomeados servidores públicos
municipais efetivos.
XXII - Comunidade: membros do Conselho Escolar e da Associação dos Pais
e Mestres.

Capítulo 11
DO QUADRO DO MAGISTÉRIO

Seção I
Da Composição

Art. 4°. O Quadro do Magistério é composto de emprego de provimento
efetivo por concurso de provas e títulos, empregos em comissão de livre
nomeação e exoneração e funções gratificadas.

Art. so~ Será composto por classe de docentes e de classes de suporte
pedagógico, na seguinte conformidade:

I - Classe de Docentes de Provimento Efetivo:
a) Professor Assistente de Peb I;
b) Professor Assistente de Peb 11;
c) Professor de Ensino Infantil;
d) Professor de Ensino Fundamental I;
e) Professor de Ensino Fundamental lI;
f) Professor de Educação Especial;

II - Classe Suporte Pedagógico Efetivo:
a) Supervisora de Ensino Infantil;
b) Supervisora de Ensino Fundamental;

III - Classe de Suporte Pedagógico Função Gratificada:
a) Professor Coordenador Pedagógico do Ensino Fundamental;
b) Professor Coordenador Pedagógico do Ensino Infantil;

IV - Classe de Suporte Pedagógico - Comissão:
a) Diretor de EMEF;
b) Diretor de EMEI;
c) Diretor de Creche
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Art. 6° - Os empregos comissionados citados no inciso IV do artigo anterior
serão remunerados conforme o disposto no anexo III desta lei
complementar.

Art. 7°. Para a função de Professor Coordenador Pedagógico o servidor
receberá será remunerado conforme mediante o percentual disposto no
anexo III desta Lei Complementar, aplicado sobre o salário base de seu
emprego de origem calculado de acordo com a carga horária de quarenta
horas semanais.

§ 1°. A remuneração pelo exercrcio da função gratificada de Professor
Coordenador será calculada sobre o padrão de referência salarial em que o
servidor estiver enquadrado, inclusive sobre a diferença de jornada a que
se refere este artigo.

§ 2°. O titular de dois empregos da classe de docentes, em regime de
acúmulo legal, quando nomeado para o exercício da função gratificada de
Professor Coordenador Pedagógico, deverá afastar-se de ambos os
empregos que acumula, recebendo a remuneração da função gratificada,
caso em que fará jus ao maior padrão de referência entre os dois
empregos, complementado com o recebimento da diferença de jornada e
da gratificação na forma prevista no caput deste artigo.

Seção 11
Do Campo de Atuação

Art. 8°. Os integrantes da classe de docentes exercerão suas atividades na
seguinte conformidade:

I - Professor de Ensino Infantil:
Nas classes de educação infantil nas Escolas Municipais de Educação Infantil
- EMEls -, nas Creches e quando adidos substituindo nas situações em que
tiver habilitação suficiente.

II - Professor de Ensino Fundamental I:
Nas classes de 10 a 50 anos do Ensino Fundamental: Regular, Especial e
Supletivo e quando adidos substituindo nas situações em que tiver
habilitação suficiente.

III - Professor de Ensino Fundamental II:
Nas classes de 1° a 9° anos do Ensino Fundamental: Regular, Especial e
Supletivo e quando adidos substituindo nas situações em que tiver
habilitação suficiente.

IV - Professor de Educação Especial:
Nas classes de 1° a 5° anos do Ensino Fundamental: Regular, Especial e
Supletivo e quando adidos substituindo nas situações em que tiver
habilitação suficiente.
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v - Professor Assistente:
Em todos os níveis e séries na educação municipal para as quais possuírem
habilitação.

Art. 9°. Os integrantes das classes de suporte pedagógico exercerão suas
atividades na educação básica.

Capítulo 111
DO PROVIMENTO

Seção I
Dos Requisitos

Art. 10. Os requisitos para provimento dos empregos de docentes e de
suporte pedagógico ficam estabelecidos em conformidade com o anexo I,
integrante desta Lei.

Seção 11
Da Forma de Provimento

Art. 11. A forma de provimento dos empregos das classes de docentes e de
suporte pedagógico será feita através de:

I - nomeação, mediante ato do Chefe do Executivo Municipal:
a - em caráter efetivo depois de aprovado em concurso público de provas e
títulos: para os empregos das classes de docentes;
b - em comissão: para os empregos de Diretor de EMEI, Diretor de Creche,
e Diretor de EMEF, respeitados os requisitos e critérios estabelecidos nesta
lei e em atos do Chefe do Poder Executivo que vier a regular a matéria.
c) - função gratificada: para as funções de Professores Coordenadores
Pedagógicos, respeitados os requisitos e critérios estabelecidos nesta lei e
em atos do Chefe do Poder Executivo que viera regular a matéria.
II - readaptação, mediante ato do Chefe do Poder Executivo Municipal:
III - aproveitamento, mediante ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Seção 111
Dos Concursos Públicos

Art. 12. O prazo de validade do concurso público será de até 02 (dois)
anos, a contar da data da sua homologação, prorrogável uma vez por igual
período, de acordo com o interesse da administração.

Art. 13. Os concursos públicos de que trata o art. 11 desta Lei, serão
realizados nos moldes específicos elaborados. pela Direção Municipal de
Educação de Nova Independência.
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Art. 14. Os concursos públicos reqer-se-ão por editais que estabelecerão:

I - a modalidade do concurso;
II - as condições para o provimento do emprego;
III - o tipo e conteúdo das provas e a natureza dos títulos;
IV - os critérios de aprovação e classificação;
V - o prazo de validade do concurso;
VI - número de empregos a serem oferecidos para o provimento e;
VII - bibliografia.

§ 1°. Os Editais serão publicados pelo menos trinta dais antes da data
prevista para a realização das provas.
§ 2°. Aos candidatos portadores de deficiência habilitados, será reservado,
por emprego, o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes ou
que vierem a surgir no prazo de validade do concurso.
§ 3°. As provas serão orientadas para as áreas de atuação definidas nesta
Lei.

Art. 15, Aos candidatos serão assegurados amplos recursos, nas fases do
concurso e nomeação, dentro dos prazos legais estabelecidos nos editais.

Seção IV
Da Disponibilidade e do Aproveitamento

Art. 16. O docente que ocupe emprego efetivo que por qualquer motivo
ficar sem classe e/ou jornada de aula será considerado como adido.

§ 1°. O docente declarado adido ficará à disposição da Direção Municipal de
Educação e será por ela designado para as substituições ou para o exercício
de atividades inerentes ou correlatas às do magistério, obedecidas às
habilitações do servidor.
§ 2°. Com a implantação da Educação em tempo integral poderá ficar os
docentes adidos sujeitos a prestação de serviços educacionais em projetos
relacionados.
§ 3°. Constituirá falta grave, sujeita às penalidades legais, a recusa por
parte do adido em exercer as atividades para as quais for regularmente
designado.
§ 4°. Fica assegurado ao docente em disponibilidade o direito de retornar
às funções de origem, caso seja restabelecida a classe e/ou jornada de
aulas ou sede de exercício que faz jus.

Art. 17. O profissional que não for aproveitado nos termos desta lei, ficará
em disponibilidade percebendo a remuneração proporcional ao tempo de
serviço nos termos da Constituição Federal.
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Seção V
Da readaptação

Art. 18. Readaptação é a atribuição de empregos mais compatíveis com a
capacidade física ou mental do funcionário e dependerá sempre de exame
médico final.

Art. 19 - O servidor será readaptado em emprego ou função compatível
com a sua capacidade funcional, em unidade escolar ou outros órgãos
pertencentes ao Departamento Municipal de Educação, observados os
seguintes requisitos:

I - a incapacidade deverá ser reconhecida por inspeção médica indicada
pela administração pública municipal;
II - a readaptação não acarretará diminuição de vencimentos, nem
iniplicará na redução dos demais benefícios;
111- a carga horária de trabalho do readaptado será a mesma do emprego
de seu provimento originário;
IV - havendo restabelecimento da capacidade de trabalho, assim
constatado em inspeção médica, cessa a readaptação, devendo o
readaptado retornar ao emprego originário;
V - o readaptado não pode, sob qualquer pretexto, negar-se a se submeter
à inspeção médica periódica, que será realizada mediante convocação feita
pela Administração Municipal.

Art. 20. O profissional readaptado, quando for o caso, deverá retornar ao
emprego de origem, porém, terá que aceitar a vaga que estiver disponível.

Seção VI
Do Preenchimento das Funções-Atividades

Art. 21. O preenchimento de funções-atividade das classes de docentes
será efetuado mediante substituição por servidor efetivo ou contratação em
caráter temporário e emergencial, nos termos desta Lei.

Capítulo IV
DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

Art. 22. Estágio probatório é o período de 3 (três) anos de efetivo exercício
do funcionário a partir de sua investidura no emprego público, mediante
habilitação em concurso público e em virtude da nomeação em caráter
efetivo, durante o qual serão apurados os seguintes requisitos:

I - assiduidade;
11- disciplina;
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III - eficiência;
IV - aptidão e dedicação ao serviço;
V - cumprimento dos deveres e obrigações funcionais;
VI - capacidade de iniciativa;
VII - produtividade;
VIII - responsabilidade.

Art. 23. Findo o prazo do estágio probatório e tendo sido considerado
aprovado quanto ao desempenho de suas funções, o funcionário estará
automaticamente confirmado no emprego que ocupa.

Parágrafo único: Quando houver mudança de emprego com atribuições
diferentes, o funcionário aprovado em concurso público deverá ser
submetido a novo processo de estágio probatório sem prejuízo da
progressão via-acadêmica.

Art. 24. O estágio probatório somente será interrompido quando o servidor
for designado ou nomeado para emprego ou função de área de interesse
que não seja a Educação Municipal.

Parágrafo Único - Para fins de contagem de tempo no estágio probatório
deve ser considerado o chamado efetivo exercício do emprego ou função
nos termos da legislação vigente.

Capítulo V
DO EXERCíCIO DE EMPREGOS E FUNÇÕES

Seção I
Da Substituição das Funções-Atividades de Docente

Art. 25. Poderá haver substituição temporária quando o titular do emprego
do magistério com função de docência, por qualquer motivo interromper o
exercício de sua função.

§ 1°. O substituto convocado será remunerado por hora/aula ministrada,
tendo por base a remuneração inicial da tabela de vencimentos da classe de
docentes, no nível de formação I e grau de referência "A", independente do
padrão de vencimento em que o servidor substituído se encontrar.

§ 2°. A convocação será efetuada pela Direção Municipal de Educação ou
pela própria unidade escolar conforme sua urgência.

Art. 26. A convocação de que trata os § 10 e §2° do artigo anterior, para
os casos em que o docente interromper o exercício de sua função por prazo
inferior ou igual a 30 (trinta) dias, será efetuada na seguinte ordem:

I - Professor Assistente;
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11 - Professor em efetivo exercício lotado na mesma unidade escolar ou, na
falta deste, em outra unidade escolar do município, desde que não exceda o
limite de 40 (quarenta) horas semanais e, havendo mais de um interessado
na substituição, adotar-se-é os critérios de preferência na seguinte ordem:

a) maior pontuação no concurso para ingresso na carreira;
b) maior tempo de serviço no sistema municipal de educação;
c) o de maior idade.
Ill - Contrato temporário de trabalho.

Art. 27 - Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse
público, contratar-se-é pessoal para funções docentes, por tempo
determinado, nas seguintes hipóteses:

r - para ministrar aulas em classes atribuídas aos ocupantes de emprego ou
funções, afastados ou licenciados a qualquer título;
II - para ministrar aulas cujo número reduzido de alunos, especificidade ou
transitoriedade não justifiquem o provimento do emprego;
IIr - para ministrar aulas de reforço ou em projetos educacionais
desenvolvidos na rede municipal;
IV - para ministrar aulas decorrentes de empregos vagos ou que ainda não
tenham sido criados;
V - para ministrar aulas cujo número seja insuficiente para completar a
jornada mínima de trabalho do emprego docente.

Art. 28 - O professor contratado para as funções docentes, por prazo
determinado, não integrará o quadro de pessoal efetivo, não comporá a
carreira do Magistério, e seu vencimento corresponderá ao número de
horas-aula que trabalhar, sendo fixado com base na referência inicial da
classe.

Parágrafo UnlCO - O vencimento, previsto no caput será reajustado na
mesma época e no mesmo índice em que for revisto o dos servidores da
carreira do magistério.

Art. 29 - As contratações temporárias serão efetuadas, observando-se que:

r - O contratado deverá preencher os requisitos mínimos estabelecidos para
o emprego do docente a ser substituído e do qual façam parte as
atribuições a serem desempenhadas;
II - O contratado deverá se submeter às normas da Administração
Municipal, as diretrizes da Direção Municipal de Educação, ao regimento do
estabelecimento de ensino e à legislação pertinente.

Art. 30 - O contratado para o exercício das atividades docentes deverá ficar
à disposição da rede municipal de ensino, e .exercerá as atividades nas
unidades escolares que a compõem, a critério exclusivo da Administração.
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Art. 31 - Fica vedado ao professor contratado por prazo determinado:

1 - desempenho de qualquer atividade diferenciada das funções do
Magistério na administração pública;
11 - a designação para emprego em comissão e função gratificada.

Art. 32 - Fica vedada, para atender necessidade temporária, a contratação
de professor ocupante de emprego permanente da rede municipal de ensino
que esteja em gozo de licença ou afastamentos previstos na legislação
vigente.

Art. 33 - As contratações serão precedidas por processo seletivo realizado
na forma da lei e com peculiaridades estabelecidas em regulamento.

Parágrafo único - Quando houver concurso público vigente, o processo
seletivo poderá consistir na utilização da lista de candidatos aprovados
remanescentes.

Art. 34- As contratações para as funções docentes serão feitas pelo prazo
máximo do ano letivo conforme calendário escolar, prorrogáveis por igual
período.

Art. 35. A substituição de docentes titulares que interromperem o exercício
de suas funções por prazo superior a 30 (trinta) dias ou prazo
indeterminado, far-se-á em consonância com o disposto nos incisos 11 e 111
do artigo 26 desta lei.

Parágrafo Único - A substituição quando superior a trinta dias se dará
mediante ato do Chefe do Poder Executivo ou do Diretor Municipal de
Educação.

Art. 36. Para fins de cumprimento do artigo 25 e dos incisos I e 11do artigo
26, os valores percebidos a título de substituição temporária não se
incorporarão em hipótese alguma à remuneração efetiva, para efeito de
cálculos ulteriores.

Art. 37. A Direção Municipal de Educação expedirá normas complementares
para o cumprimento dos artigos relacionados à substituição de funções
docentes.

Art. 38. A substituição remunerada poderá ocorrer, também, nos
afastamentos superiores a quinze dias do ocupante de emprego em
comissão e função gratificada, sendo que esta substituição deverá ser feita
por servidor público municipal efetivo, ou, professor efetivo estadual cedido
no Convênio de Municipalização, indicado pelo Diretor da área e aprovada
pelo Prefeito Municipal e a remuneração deve ser a do emprego ou função
substituída na referência inicial, exceto no caso do Professor do Estado que
manterá a sua remuneração se superior.
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Parágrafo único: Para fins de cumprimento deste artigo, considerar-se-a
que não haverá substituição do suporte pedagógico durante o mês de
janeiro.

Art. 39. A Direção Municipal de Educação expedirá normas complementares
necessárias ao cumprimento dos artigos desta Seção.

Seção 11
Das Nomeações para Professor Coordenador Pedagógico, Diretor de

Creche, Diretor de EMEI, Diretor de Escola

Art. 40. A nomeação para as funções gratificadas de Professor Coordenador
Pedagógico Ensino Fundamental e Infantil, serão feitas pelo Prefeito
Municipal,. após a realização de uma prova de credenciamento que avaliará
os conhecimentos dos candidatos, que aprovados, encaminharão propostas
de trabalho que serão avaliadas pelo Diretor da Unidade Escolar que fará a
indicação com o referendo dos pares.

§ 1°. O Professor Coordenador Pedagógico será submetido à avaliação
periódica pela Direção da Escola e pelo titular da Diretoria Municipal da
Educação, sendo que a continuidade do professor na função dependerá da
decisão destes.

§ 2°. Os critérios de avaliação serão estabelecidos por intermédio de ato do
Diretor de Educação Municipal ou equivalente.

Art. 41. Para ser nomeado Coordenador Pedagógico o interessado deverá
atender os seguintes requisitos:

I - ser docente efetivo em exercício no Município, ou cedido pelo Estado no
Convênio de Municipalização;
11- ter licenciatura plena em Pedagogia;
111 - ter no mínimo 3 (três) anos de experiência docente, em efetivo
exercício.

Parágrafo único - Poderá ser nomeado professor coordenador pedagógico, o
docente do advindo quadro efetivo do município, bem como o docente
cedido em razão do convenio realizado entre o Município de Nova
Independência e o Governo do Estado de São Paulo.

Art. 42. A nomeação para o emprego em comissão de Diretor de Escola de
EMEI, Diretor de Creche, Diretor de Escola deverá observar
cumulativamente:
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I - Indicação do Prefeito Municipal de pelo menos dois candidatos ao
emprego;
II - Dentre os candidatos indicados pelo Prefeito Municipal deverá ser feita
eleição por parte da comunidade, sendo que o mais votado deverá ser
nomeado.

Parágrafo Único - A comunidade a votar no processo deve ser
representada pelos membros do Conselho Escolar e da Associação de Pais e
Mestres, sendo que a formação do Conselho e da Associação deve ser
regulamentada por intermédio de Decreto do Chefe do Poder Executivo
Municipal, não podendo a participação dos docentes no Conselho ou na
Associação ser inferior a 35% (trinta e cinco por cento) dos membros
titulares.

Art. 43. Para ser nomeado Diretor o interessado deverá atender os
seguintes requisitos:

I - ter licenciatura plena em Pedagogia;
II - ter no mínimo 3 (três) anos de experiência docente, em efetivo
exercício.

Seção III
Das Férias e do Recesso Escolar

Art. 44. Os docentes em exercício de regência de classe nas unidades
escolares terão direito a férias e recesso escolar, independentemente de
possuir ou não o interstício de um ano de exercício no magistério municipal
na seguinte conformidade:

I - 30 (trinta) dias de férias no mês de janeiro;
II - 14 (quatorze) dias de recesso no mês de julho.

§ 1°. Os docentes readaptados terão direito a 30 (trinta) dias de férias por
ano, a serem usufruídas de acordo com o interesse e necessidade da
Administração Municipal, não tendo direito ao recesso escolar.

§ 2°. Caso aconteçam as férias sem o interstício de um ano como
estabelecido no 'caput deste artigo, o pagamento do um terço de férias a
que faz jus o servidor será proporcional ao tempo de serviço até a data do
gozo das férias.

§ 3°. Os contratados por prazo determinado não terão direito ao recesso
escolar definido no calendário escolar, no período deste, os mesmos
gozarão de férias proporcionais.

Art. 45. Os servidores da classe de suporte pedagógico em exercício nas
unidades escolares e na Direção Municipal de Educação terão direito a 30
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(trinta) dias de férias por ano, de acordo com o interesse e necessidade da
Administração Municipal.

Art. 46. As férias dos docentes e dos servidores que oferecem suporte
pedagógico serão interrompidas quando forem coincidentes com as licenças
gestantes e de adoção.

Art. 47. Os períodos não letivos serão considerados como recesso escolar,
estando os docentes sujeitos a prestação de serviços.

Art. 48. O recesso escolar será previsto no calendário escolar e suspenderá
as atividades docentes com os alunos, exceto nos estabelecimentos que
atendam alunos em regime de creche, caso esta venha a funcionar durante
todo o ano.

§ 10 - No recesso escolar os docentes poderão ser convocados para:

I - prestar serviços junto a Direção Municipal da Educação ou em outros
órgãos da administração municipal, desde que em atividades pertinentes ao
seu campo de atuação ou em área correlata a ele;
II - participar de cursos de aperfeiçoamento, seminários, palestras,
orientações técnicas e outras formas de formação continuada.

Seção IV
Dos Afastamentos

Art. 49. O integrante do Quadro do Magistério poderá ser afastado do
exercício do emprego, respeitado o interesse da Administração, para os
seguintes fins:

I - prover emprego em comissão;
II - exercer atividades inerentes ou correlatas às do magistério, em
empregos ou funções previstas nas unidades ou órgãos da Direção
Municipal de Educação;
III - exercer junto a entidades conveniadas com a Direção Municipal de
Educação funções inerentes ou correlatas às do magistério, sem prejuízo
dos vencimentos e demais vantagens do emprego;
IV - desenvolver atividades junto às entidades de classe, na forma das
normas legais pertinentes;
V - freqüentar cursos de pós-graduação em mestrado e doutorado, de
aperfeiçoamento, especialização ou de atualização, no país ou no exterior,
com ou sem prejuízo de vencimentos e das demais vantagens do emprego,
a critério da Administração, verificada a correlação desses cursos com
atividades desenvolvidas pelo docente ou suporte pedagógico.
VI - para tratar de assuntos particulares mediante autorização do Prefeito,
desde que não estejam em estágio probatório e por período não superior a
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dois anos, sendo que após o retorno não poderá ser afastado novamente
pelo mesmo motivo antes de decorridos dois anos.
VII - por quatro dias por conta de faltas abonadas.

§ 1°. Aos profissionais do Quadro de Suporte Pedagógico comissionados se
aplicam os afastamentos previstos nos incisos I e VII deste artigo.

§ 2°. Os afastamentos referidos nos incisos I, lI, IIl, IV e VII serão
concedidos sem prejuízo dos vencimentos e das demais vantagens do
emprego.

§ 3°. Ao término do afastamento concedido nos termos do inciso V e VI,
caso tenha sido sem prejuízo de vencimentos, deste artigo o servidor
reassumirá seu emprego e nele deverá permanecer, por no mínimo cinco
anos, sob pena de devolução da remuneração percebida por ocasião do
afasta mento.

§ 4°. Consideram-se atividades correlatas às do Magistério aquelas
relacionadas com a docência em outras modalidades de ensino, bem como
as de . natureza técnica relativas ao desenvolvimento de estudos,
planejamento, pesquisas, supervisão e orientação em currículos,
administração escolar, orientação educacional, capacitação de docentes,
assessoramento e assistência técnica, exercidas em unidades ou órgãos da
Direção Municipal de Educação.

Art. 50. Quando o afastamento se der para exercício de emprego ou função
não relacionado com a área da educação, será concedido sem ônus para o
ensino municipal.

Art. 51. Aplicar-se-á aos servidores do quadro do magistério, no que
couber, as disposições relativas a outros afastamentos previstos na
legislação municipal vigente.

Capítulo VI
DA VACÂNCIA DE EMPREGOS

Art. 52. A vacância de empregos ou funções do Quadro do Magistério
ocorrerá nas hipóteses de:

I - exoneração;
II - demissão;
III - aposentadoria;
IV - falecimento;
V - readaptação

Parágrafo único: Quando a vaga ocorrer durante o ano, em conseqüência
dos incisos I, II e IIl, IV e V deste artigo, deverá ser preenchida pelo adido,

14



PREfEITURA MUNICIPAL DE NOVA INDEPENDÊNCIA
PABX (18) 3744·9990 E-mail: pmnindependencia@uol.com.br

Rua Santa Maria, 500 - CEP 16940-000 - Nova Independênica - SP

e na ausência deste, permanecerá em substituição até o término do ano,
quando será oferecida para remoção, ou com vaga submetida a concurso
público ou processo seletivo simplificado (contratação temporária).

Art. 53. A dispensa do servidor dar-se-á:

I - pelo cancelamento ou desnecessidade do emprego correspondente e
sem que haja possibilidade de aproveitamento do servidor em outro posto,
na circunstância dele estar em estágio probatório;
11- pela reassunção do titular do emprego;
111- quando o motivo que fundamentou sua contratação deixar de existir;
IV - por falta de cumprimento dos deveres.

Art. 54 - A dispensa das funções temporárias de docentes dar-se-a
quando:
I - for provido o emprego de natureza docente;
11- da reassunção do titular do emprego;
111- for extinto o emprego de natureza docente;
IV - expirar-se o prazo da contratação.

Capítulo VII
DA JORNADA DE TRABALHO

Seção I
Da Jornada de Trabalho Docente

Art. 55. Os ocupantes de empregos docentes ficam sujeitos às seguintes
jornadas de trabalho:

I - Jornada Completa de Trabalho Docente;

11- Jornada Básica de Trabalho Docente;

111- Jornada Reduzida de Trabalho Docente;

IV - Jornada Especial de Trabalho Docente.

Art. 56. A jornada semanal de trabalho docente é constituída de horas em
atividades com alunos, de horas de trabalho pedagógico na escola e de
horas de trabalho pedagógico em local de livre escolha, a saber:

I - Jornada Completa de Trabalho Docente, composta por 30 horas
semanais, sendo:

a - 25 (vinte e duas) horas em atividades com alunos;

b - 2 (duas) horas de trabalho pedagógico coletivo - HTPC;
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c - 3 (três) horas de trabalho pedagógico em local de livre escolha - HTPL.

II - Jornada Básica de Trabalho Docente, composta por 24 horas semanais,
sendo:

a - 20 (vinte e cinco) horas em atividades com alunos;

b - 2 (duas) horas de trabalho pedagógico coletivo - HTPC;

c - 2 (duas) horas de trabalho pedagógico em local de livre escolha - HTPL.

IlI - Jornada Reduzida de Trabalho Docente, composta por 12 horas
semanais, sendo:

a - 10(dez) horas em atividades com alunos;

b - 2 (duas) horas de trabalho pedagógico coletivo-HTPC.

§ 1°. A hora de trabalho terá a duração de 50 (cinquenta) minutos, ficando
assequrado um descanso de no mínimo vinte minutos no período letivo.

§ 2°. As horas de trabalho pedagógico coletivo - HTPC- deverão ser
realizadas em um único dia, não podendo ser divididas em blocos, e tem
que contemplar o maior número possível de professores.

§ 3°. As horas-aula de trabalho pedagógico coletivo na unidade escolar
deverão ser utilizadas para reuniões e outras atividades pedagógicas e de
estudo de caráter coletivo, organizadas pela unidade escolar e em horário
definido em sua proposta pedagógica, bem como para atendimento a pais
de alunos, articulação com a comunidade e aperfeiçoamento profissional.

§ 4°. As horas-aula de trabalho pedagógico poderão também ser utilizadas
para participação em palestras, seminários, cursos e outras atividades de
interesse da educação, mediante convocação da Direção Municipal de
Educação e as ausências caracterizarão faltas correspondentes ao período
da convocação.

§ 5°. As horas de trabalho pedagógico em local de livre escolha pelo
docente - HTPL destinam-se à preparação e avaliação dos trabalhos
didáticos decorrentes das atribuições docentes.

§ 6°. A ampliação da jornada de trabalho por meio da atribuição de carga
suplementar de trabalho docente poderá ser permitida nos termos desta
Lei.

§ 7°. O docente afastado para exercer atividades de suporte pedagógico ou
posto de trabalho não fará jus às horas-aula de trabalho pedagógico.
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Art. 57. Os docentes titulares de emprego exercerão suas atividades
conforme as seguintes jornadas de trabalho:

I - Jornada Completa de Trabalho Docente (30 horas/aula):

Professor Ensino Fundamental I que atua nas classes de 10 ao 5° anos do
Ensino Fundamental;

Professor Ensino Fundamental II que atua nas classes de 1° ao 9° anos do
Ensino Fundamental;

Professor Assistente Ensino Fundamental que atua nas escolas municipais.

II - Jornada Básica de Trabalho Docente (24 horas/aula);

Professor .de Ensino Infantil;

Professor de Ensino Fundamental II;

Professor Assistente Ensino Infantil que atua nas escolas municipais.

III - Jornada Reduzida de trabalho (12 horas/aula):

Professor Ensino Fundamental II que atua nas classes de 10 ao 90 anos do
Ensino Fundamental;

Art. 58. As jornadas de trabalho previstas nesta Lei não se aplicam aos
ocupantes de função-atividade temporárias, que deverão ser retribuídos
conforme a carga horária que efetivamente vierem a cumprir.

Art. 59. Entende-se por carga horária o conjunto de horas em atividades
com alunos, horas de trabalho pedagógico na escola e horas de trabalho
pedagógico em local de livre escolha pelo docente.

§ 1°. A suplementação de jornada a que se refere esta lei será atribuída a
pedido do servidor ou por sua anuência, analisada e aprovada pelo Diretor
de Educação Municipal com base no projeto pedagógico da escola, ou nos
casos de substituição.

§ 2°. Fica estabelecido em 40 (quarenta) horas aula semanais o limite de
carga horária dos docentes da Rede Municipal de Educação, salvo nos casos
de professores, titulares de 2 (dois) empregos, ou de um emprego e uma
função providos por concurso público ou processo seletivo simplificado
publico.

§ 3°. No caso da carga reduzida de trabalho docente, o titular do emprego
exercerá a docência de outras disciplinas ou em outros campos de atuação
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desde que esteja legalmente habilitado respeitados os direitos dos titulares
dos respectivos empregos.

§ 4°. Caso não possa ser aplicado o disposto no parágrafo anterior, o
docente deverá cumprir em horário e local designado pela Direção Municipal
de Educação, tantas horas de atividade necessárias para atingir a jornada
semanal obrigatória.

Art. 60. Os ocupantes de empregos aludidos nesta lei deverão compor a
respectiva jornada dentro de seu campo de atuação.

§ 1°. Na falta de jornada no campo de atuação, poderão exercer a docência
de outras disciplinas ou em outro campo de atuação, desde que
devidamente habilitados, respeitados os direitos dos titulares dos
respectivos empregos.

§ 2°. Permanecendo a falta de classes ficarão adidos, cumprindo horas de
atividades conforme regulamenta o artigo 16 desta Lei.

Seção 11
Da Jornada de Trabalho do Suporte Pedagógico

Art. 61. A carga horária semanal a ser cumprida pelos profissionais do
suporte pedagógico é de 40 (quarenta) horas de trabalho.

Seção 111
Da Carga Suplementar de Trabalho Docente

Art. 62 - Os docentes sujeitos às jornadas de trabalho previstas nesta Lei
Complementar poderão exercer carga suplementar de trabalho.

Art. 63 - Entende-se por carga suplementar de trabalho o número de
horas-aula prestadas pelo docente, além daquelas fixadas para a jornada de
trabalho a que estiver sujeito.

§ 1° - As horas-aula prestadas a título de carga suplementar são
constituídas de horas-aula em atividades com alunos e horas-aula de
trabalho pedagógico.

§ 2° - O número de horas-aula semanais correspondentes à carga
suplementar de trabalho não excederá a diferença entre 40 (quarenta) e o
número de horas-aula previstas para a jornada de trabalho a que estiver
sujeito o docente.

§ 3° - A retribuição pecuniária do ocupante de emprego e/ou função, por
hora-aula prestada a título de carga suplementar de trabalho corresponderá
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ao valor de hora-aula fixado para a sua jornada de trabalho docente da
tabela de vencimentos da classe a que pertence.

Art. 64 - Poderão ser atribuídas aos ocupantes de empregos ou funções, a
título de carga suplementar horas-aulas semanais para o desenvolvimento
de projetos de recuperação e/ou outros projetos constantes das propostas
pedagógicas das unidades escolares, observada a escala de classificação

Art. 6S - As vantagens a que fazem jus os servidores do quadro do
magistério incidirão sobre o valor correspondente da carga suplementar de
trabalho docente.

Art. 66 - Durante o período de férias do servidor, a retribuição pecuniária
da carga suplementar de trabalho será feita pela média das horas de carga
suplementar exercidas durante o período aquisitivo.

Capítulo VIII
APOSENTADORIA

Art. 67. A aposentadoria dos servidores integrantes do Quadro do
Magistério dar-se-a nos termos da Constituição Federal do Brasil e da
legislação do Regime Geral de Previdência Social.

Capítulo IX
DO ACÚMULO DE EMPREGOS

SEÇÃO I
Da Acumulação de Empregos e Funções

Art. 68 - Na hipótese de acúmulo de emprego ou função do quadro do
magistério com outro emprego, emprego ou função, nas situações
permitidas pela Constituição Federal, à carga horária total dos dois
empregos, empregos ou funções não poderá ultrapassar o limite de 64
(sessenta e quatro horas) semanais, além da obrigatoriedade de
cumprimento dos seguintes requisitos:

I - compatibilidade de horários, inclusive, das horas de trabalho pedagógico
coletivas;
II - comprovação de viabilidade de acesso aos locais de trabalho por meios
normais de transporte;
III - Quando o local de trabalho do emprego ou emprego acumulado for em
outro município, deverá ser observado o intervalo mínimo de uma hora,
entre o término de uma jornada e início da outra.

Parágrafo único - O intervalo constante do inciso III poderá ser reduzido
para até 15 (quinze) minutos a critério da autoridade competente, desde
que não haja prejuízo para o serviço público.
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Capítulo X
DA ATRIBUIÇÃO DE CLASSES OU AULAS

Art. 69 A atribuição de classes e aulas objetiva:

I - a acomodação dos docentes nas unidades escolares municipais;
II - a fixação da forma de cumprimento da jornada de trabalho;
III - a definição dos horários e período correspondentes.

Parágrafo Único - A atribuição a que se refere o caput deste artigo será
realizada preferencialmente no final do ano letivo.

Art. 70 Caberá aos Diretores das unidades escolares as providências
necessárias à divulgação, à execução do processo de atribuição de classes
e/ou aulas dos docentes, consoante normas específicas.

Art. 71 A classificação dos docentes para a atribuição de classes e/ou aulas
da responsabilidade da Direção Municipal da Educação, será publicada em
edital específico, expedido por aquela Diretoria, no mínimo quinze dias
antes do processo de atribuição, atendidos os seguintes critérios mínimos:

I - tempo de serviço público na rede municipal de Nova Independência e
estadual de ensino, respeitado o campo de atuação:

a - sendo esse os dias letivos trabalhados;

b - garantido sem prejuízo licença gestante.

II - títulos de formação e capacitação profissional.

Parágrafo UnlCO: Aplicam-se, no que couberem, os dispositivos
estabelecidos neste artigo para os casos de:

I - substituição de docentes, nos termos do inciso II do art. 26;
11 - atribuição de carga suplementar de trabalho docente previsto no artigo
69;

Art. 72 Os pontos a que se refere este capítulo serão definidos pela Direção
Municipal de Educação, publicados por meio de Portaria e válidos por três
anos.

Art. 73 O processo de que trata este capítulo compreenderá as seguintes
etapas:

I - convocação;
11- inscrição;
III - atribuição.
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Art. 74. A Direção Municipal de Educação expedirá normas
complementares, na época devida, contendo instruções necessárias ao
cumprimento deste Capítulo.

Capítulo XI
DA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO

Art. 75. A apuração do tempo de serviço dos profissionais do Quadro do
Magistério de Nova Independência será feita em dias que serão convertidos
em anos, considerando-se o ano como de trezentos e sessenta e cinco dias
ou trezentos e sessenta e seis, quando bissexto.

Art. 76. Para fins de cumprimento deste Capítulo considerar-se-ão como de
efetivo exercício, inclusive para efeitos de pontuação na unidade escolar ou
em nível da Direção Municipal de Educação, os afastamentos considerados
como tal para todos os efeitos legais previstos na Consolidação das Leis do
Trabalho e na legislação municipal vigente.

Art. 77" As unidades escolares e a Direção Municipal de Educação farão os
registros da pontuação de seus, docentes e suporte pedagógico em
conformidade com o previsto neste Plano de Carreira.

Capítulo XII
DOS PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Art. 78 - O Município, no cumprimento ao disposto nos artigos 67 e 87 da
Lei Federal n.O 9.394/96 e parágrafo único do artigo 40 da Lei nO
11.494/07, implementará programas de capacitação para os profissionais
do magistério em exercício, através de cursos e atualização em serviço,
especialmente voltados à formação continuada com vistas na melhoria da
qualidade do ensino.

§ 1° - Os programas de que trata o caput deste artigo poderão ser
ministrados em parceria com instituições que desenvolvam atividades na
área.

§ 2° - Deverão levar em conta as prioridades das áreas curriculares, a
situação funcional dos servidores e a atualização de metodologias
diversificadas, inclusive as que utilizam recursos de educação à distância.

Capítulo XIII
DOS DIREITOS E DOS DEVERES

Seção I
Dos Direitos
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Art. 79. Além dos previstos em outras normas legais, são direitos do
integrante do Quadro do Magistério:

I - ter ao seu alcance informações educacionais, bibliografia, material e
outros instrumentos, bem como contar com assistência técnica que auxilie e
estimule a melhoria de seu desempenho profissional e a ampliação de seus
conhecimentos;
II - dispor de perspectiva de progressão funcional na carreira na forma
desta Lei;
II - ter assegurada a oportunidade de freqüentar cursos de formação,
atualização e especialização profissional, condicionado ao interesse da
Administração Municipal;
Il l - dispor, no ambiente de trabalho, de instalação e materiais técnicos
pedagógicos suficientes e adequados para que possa exercer com eficiência
suas funções;
IV - receber remuneração de acordo com a classe, nível de habilitação,
tempo de serviço e regime de trabalho, conforme o estabelecido por esta
Lei Complementar:
V receber remuneração por serviço extraordinário, desde que
devidamente convocado para este fim;
VI - receber auxílio para publicação de trabalhos e livros didáticos ou
técnicos científicos, quando solicitado e aprovado pela Administração
Municipal;
VII - ter assegurada a igualdade de tratamento no plano técnico
pedagógico;
VIII - receber, através dos serviços especializados de educação, assistência
ao exercício profissional;
IX - participar, como integrante do Conselho de Escola, dos estudos e
deliberações que afetam o processo educacional;
X - participar do processo de planejamento, execução e avaliação das
atividades escolares;
XI - reunir-se na unidade escolar para tratar de assuntos de interesse da
educação em geral, sem prejuízo das atividades escolares.

Seção 11
Dos Deveres

Art. 80. O integrante do Quadro do Magistério, além do dever constante de
considerar a relevância social e moral de suas atribuições, manter conduta
moral e funcional adequada à dignidade profissional, cumprir as obrigações
previstas em outras normas, deverá:

I - conhecer e respeitar as leis em geral e, em especial, as pertinentes à
educação;
II - preservar os princípios, os ideais e fins da Educação Brasileira, através
de seu desempenho profissional;
Ill - empenhar-se em prol do desenvolvimento do aluno, utilizando
processos de seu desempenho científico da educação;
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IV - participar das atividades educacionais que lhe forem atribuídas por
força de suas funções;
V - comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade,
executando suas tarefas com eficiência, zelo e presteza;
VI - manter espírito de cooperação e solidariedade com a equipe escolar e a
comunidade em geral;
VII - incentivar a participação, o diálogo e a cooperação entre educandos,
demais educadores e a comunidade, visando à construção do conhecimento
e de uma sociedade democrática;
VIII - assegurar o desenvolvimento do senso crítico e da consciência
política do educando, preparando-o para o exercício pleno da cidadania;
IX - respeitar o aluno como sujeito do processo educativo e comprometer-
se com a eficácia de seu aprendizado;
X - comunicar à autoridade imediata as irregularidades de que tiver
conhecimento, na sua área de atuação, ou às autoridades superiores, no
caso de omissão por parte da primeira;
XI - zelar pela defesa dos direitos profissionais e pela reputação da
categoria profissional;
XII - fornecer elementos para a permanente atualização de seus
assentamentos funcionais, junto aos órgãos da Administração;
XIII considerar os princípios psicopedagógicos, a realidade
socioeconômica da clientela escolar e as diretrizes da Política Educacional na
escolha e utilização de materiais, procedimentos didáticos e instrumentos
de avaliação do processo ensino-aprendizagem;

. XIV - participar do Conselho de Escola;
XV .: participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento
de ensino;
XVI - elaborar e cumprir plano de trabalho e participar da avaliação das
atividades escolares, segundo a proposta pedagógica da unidade escolar;
XVII - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor
rendimento.

Capítulo XIV
DO SISTEMA RETRIBUITÓRIO

Seção I
Do Vencimento e da Tabela de Vencimento

Art. 81 O vencimento dos servidores do Quadro do Magistério Público
Municipal somente poderá ser fixado pro lei, observada a iniciativa do Poder
Executivo, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem
distinção de índices, desde que não ultrapassem os limites de despesas com
pessoal.

Art. 82. A tabela de vencimentos dos integrantes do Quadro do Magistério
Público Municipal, quando couber, refletirá sua evolução por progressão
vertical (níveis) e progressão horizontal (graus).
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Art. 83. Os valores da tabela de vencimentos são os constantes do Anexo V
que faz parte desta Lei.

Art. 84. Quando houver resíduo financeiro proveniente do FUNDEB ou de
qualquer outro fundo que venha a sucedê-to. destinado à remuneração dos
servidores do magistério, o mesmo deverá ser repassado como prêmio de
valorização profissional, na forma a ser regulamentada por ato do Chefe do
Poder Executivo Municipal.

Art. 85. Havendo disponibilidade financeira dos recursos vinculados
constitucionalmente, desde que observada à evolução futura destes gastos,
poderá o Poder Executivo além da revisão anual prevista na Constituição
Federal conceder aumento da remuneração específica do Quadro de
Magistério mediante autorização legislativa.

Seção 11
Das Formas de Enquadramento dos Empregos

Art. 86. O enquadramento será feito por meio de movimentação vertical e
horizontal das classes dos profissionais do magistério considerando o nível
de formação e o grau de referência dos seus vencimentos.

Art. 87. Para fins. de enquadramento do emprego do funcionário ou
servidor que venha a ocupar novo emprego do mesmo quadro, proceder-se-
á a apuração de pontos e enquadramentos decorrentes da progressão
funcional, até na data do exercício do novo emprego.

Seção 111
Das gratificações especiais

Art. 88. Ao profissional do magistério público municipal que, além de sua
jornada, estiver atuando em projetos especiais aprovados pelo Conselho de
Escola (quando houver) e pelo Diretor Municipal de Educação na forma de
que dispõe esta lei, será atribuído enquanto permanecer nesta situação, um
valor de dez por cento a titulo de Gratificação por Atuação em Projetos
Especiais, calculado sobre seu vencimento base, somada à diferença
referente à jornada de trabalho efetivamente cumprida.

Art. 89. Ao profissional do magistério público municipal que tiver que se
locomover até a zona rural para ministrar aulas fará jus á uma gratificação
especial de cinco por cento de seu vencimento base.

SEÇÃO IV
Da Progressão Funcional
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Art. 90. A progressão funcional é a passagem do integrante do Quadro do
Magistério para referências retribuitórias superiores da classe a que
pertence, limitada pela amplitude de referências existentes na tabela de
vencimentos, mediante avaliação de indicadores de crescimento de sua
capacidade profissional e se dará através das seguintes modalidades:

I - Pela via acadêmica;
II - Pela via não-acadêmica.

SUBSEÇÃO I
Da Progressão Funcional pela Via Acadêmica

Art. 91 - A progressão funcional pela via acadêmica dos integrantes das
classes de docentes e de suporte pedagógico será concretizada,
dispensados quaisquer interstícios de tempo, por intermédio de
enquadramento em referências retribuitórias superiores, mediante
requerimento do servidor acompanhado da apresentação de diploma ou
certificado de conclusão, na seguinte conformidade:

I - curso de graduação em nível superior que não tenha sido requisito para
a admissão no emprego atual: 01 (uma) referência;
I! - curso de pós-graduação em nível de especialização na área da
educação, com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas: 1
(uma) referência;
lI! - curso de pós-qraduação em nível mestrado, na área da educação ou
em área correlata: 2 (duas) referências;
IV- curso de pós-graduação em nível de doutorado na área da educação ou
em área correlata: 3 (três) referências.

Parágrafo único - Será concedida a progressão por duas vezes nos incisos
I e II e apenas uma para os incisos III e IV.

SUBSEÇÃO 11
Da Progressão Funcional pela Via Não-Acadêmica

Art. 92. A progressão funcional pela via não-acadêmica dos titulares de
emprego de provimento efetivo do Quadro do Magistério Público Municipal e
do Quadro de Apoio Educacional tem por objetivo a valorização dos
profissionais da educação e a melhoria da qualidade do ensino público e
será concretizada mediante a conjunção de fatores constantes do artigo
103, na forma estabelecida na presente Lei Complementar.

Parágrafo único: O servidor fará jus à progressão funcional pela via não-
acadêmica depois de avaliado depois de transcorridos os 3 (três) anos do
estagio probatório, e entre uma progressão funcional via não-acadêmica e
outra, serão cumpridos interstícios mínimos de 5 (cinco) anos.
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Art. 93. o servidor, para fazer jus à progressão funcional pela via não-
acadêmica, deverá preencher, cumulativamente, durante o período
constante do parágrafo único do artigo anterior, os seguintes requisitos:

I - Estar em regência de classe/turma durante o período aquisitivo se for
docente ou profissional de apoio educacional, exceto se estiver exercendo
função de especialista em educação;
II - não ter sofrido qualquer tipo de penalidade disciplinar;
III - possuir os pontos exigidos, nos termos desta Lei Complementar;
IV - não ter sido afastado ou licenciado de seu emprego, por mais de 6
(seis) meses para:

a) desempenhar mandato eletivo;
b) prestar serviços junto a outros órgãos das administrações federal,
estadual, ou de outro município;
c) prestar serviços junto a órgãos do próprio município fora da área da
educação:
d) tratar de assuntos particulares

Art. 94~ A progressão funcional pela via não-acadêmica dependerá da
contagem de pontos dos fatores abaixo descritos:

I - aperfeiçoamento profissional:

a) Conclusão de cursos de atualização, aperfeiçoamento e/ou especialização
na área da educação, com duração mínima de 180 (cento e oitenta) horas:
3,0 (três) pontos por curso até o limite máximo de 3,0 (três) pontos, a cada
5 (cinco) anos;
b) Conclusão de cursos de atualização, aperfeiçoamento e/ou capacitação
na área da educação, com duração mínima de 30 (trinta) horas, sendo
válido apresentar cursos expedidos pela Direção Municipal de Educação e
por órgãos da administração ou entidades reconhecidamente idôneas, a
critério da Direção Municipal de Educação: 1,0 (um) ponto por curso até o
limite de 5 (cinco) pontos, podendo ser apresentado 1 (um) curso por ano;

§ 1°. A validade dos cursos de atualização, aperfeiçoamento, especialização
e/ou capacitação será contada a partir da data de expedição dos certificados
por 5 (cinco) anos.

§ 2°. Os cursos a que se refere o inciso I serão contados uma única vez,
vedada a sua reapresentação.

II - frequência aos dias de trabalho na seguinte conformidade:

a) 2 (dois) pontos por ano quando não apresentar nenhuma falta;
b) 1 (um) ponto por ano quando apresentar até 6(seis) faltas justificadas.
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§ 10. Excetuam-se do computo de freqüência, para os efeitos do inciso Il,
somente as ausências decorrentes de doação de sangue, gala, nojo, licença
gestante, licença paternidade, licença adoção, licença-prêmio, licença por
acidente de trabalho, faltas abonadas e serviços obrigatórios por lei.

§ 20. Para apuração da freqüência será considerado o ano letivo para os
docentes e o ano civil para os integrantes das classes de apoio educacional
e especialistas em educação.

III - Avaliação de resultado dos docentes:

a) Aos docentes que atuam no Ensino Fundamental aplicar-se-ão os
indicadores de proficiência, resultantes da variação entre a avaliação de
entrada e de saída da sala de aula em relação ao crescimento que se
pretende obter na Educação Municipal, bem como da avaliação da unidade
escolar oLJutilizar os indicadores de avaliação externa municipais, estaduais
e/ou nacionais.

b) Aos· docentes que atuam na Educação Infantil aplicar-se-ão os
indicadores individuais de avaliação da Educação Infantil (IDEI), bem como
da avaliação da unidade escolar ou utilizar os indicadores de avaliação
externa municipais, estaduais e/ou nacionais.

c) Aos docentes de ·Educação Física (PII) e Educação Especial a pontuação
será em função da média do resultado discente da Escola Municipal onde
tenham sede ou, caso contrário, possuam maior número de aulas.

§ 1°. Quando o titular de emprego docente ou especialista em educação
estiver afastado de sua unidade escolar para exercer função junto à Direção
Municipal de Educação o mesmo deverá ser avaliado pelos indicadores de
avaliação externa municipais, estaduais e/ou nacionais que avaliem toda a
rede municipal.

§ 2°. Para elucidação do mecanismo de avaliação de resultado dos
docentes, especialistas em educação e profissionais de apoio educacional
considerar-se-a a seguinte pontuação por nível de resultado obtido:

a) 10,0 (dez) pontos por ano para resultado com nível excelente, isto é,
correspondente a 90 a 100% dos resultados positivos na avaliação,
tomando-os em nível de desempenho global dos alunos;

b) 8,0 (oito) pontos por ano para resultado com nível muito bom, isto é,
correspondente a 80 a 89% dos resultados positivos na avaliação,
tomando-os em nível de desempenho global dos alunos.
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c) 7,0 (sete) pontos por ano para resultado com nível bom, isto é,
correspondente a 70 a 79% dos resultados positivos na avaliação,
tomando-os em nível de desempenho global dos alunos.

d) 6,0 (seis) pontos por ano para resultado com nível intermediário, isto é,
correspondente a 60 a 69% dos resultados positivos na avaliação,
tomando-os em nível de desempenho global dos alunos.

§ 3°. Poderá ser estabelecido mecanismo municipal de avaliação externa
cujo valor máximo da nota do resultado discente seja estabelecido em 10
(dez) ou 100 (cem) pontos, para fins de aplicação do previsto no parágrafo
anterior.

Art. 95. A evolução do servidor pela via não-acadêmica se dará da seguinte
forma:

l-A cada 40 (quarenta) pontos conseguidos pelo servidor na forma desta
Seção, este terá enquadramento automático em 1 (um) grau de referência;

II - A cada 50 (cinquenta) pontos conseguidos pelo servidor na forma desta
Seção, este teráenquadramento automático em 2 (dois) graus de
referência;

lI! - A cada 68 (sessenta e oito) pontos conseguidos pelo servidor na forma
desta Seção, este terá enquadramento automático em 3 (três) graus de
referência;

Art. 96. Para fazer jus à progressão funcional prevista nesta Seção o
servidor deverá apresentar requerimento à secretaria da unidade escolar
onde estiver trabalhando, instruído com a documentação referente aos
fatores, sendo que a progressão será concedida após análise da Direção
Municipal de Educação e Departamento de Recursos Humanos, por ato do
Prefeito Municipal e será concedida a partir do primeiro dia do mês de
março, sem efeitos retroativos a janeiro e fevereiro.

Art. 97. A Direção Municipal de Educação expedirá normas complementares
necessárias ao cumprimento desta Seção.

Capítulo xv
DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO

Art. 98. A carga suplementar de trabalho docente poderá ser dedicada à
realização de projetos de recuperação e reforço paralelos ao período letivo.
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Art. 99. Os projetos de recuperação e reforço deverão transformar-se em
procedimentos didático-pedagógicos enriquecedores e com metodologia
diversificada, voltados para as necessidades dos alunos, conforme proposta
pedagógica de cada escola.

Art. 100. Esses projetos deverão ser intensificados a partir do mês de
março, atendidas as normas já existentes, no que se refere à atribuição de
aulas.

Art. 101. Cada unidade escolar irá compor as turmas, comunicar os
docentes efetivos e atribuir às aulas do projeto de recuperação e reforço
conforme estabelece esta Lei.

Art. 102. O projeto de recuperação e reforço constituirá carga suplementar
de trabalho docente e poderá ser atribuído a docentes efetivos ou como
jornada de trabalho por hora/aula a docentes admitidos em caráter
temporário.

§ 1°. Os docentes serão remunerados com base na carga horária
suplementar que vierem efetivamente a cumprir, tomando-se como base a
referência inicial do emprego.

§ 2°. Tanto os docentes efetivos quanto os admitidos em caráter
temporário, quando da docência no Projeto de Recuperação e Reforço,

. estarão sujeitos ao cumprimento das Horas de Trabalho Pedagógico de
Reforço - HTPR.

Art. 103. A Direção Municipal de Educação expedirá normas
complementares necessárias ao cumprimento deste Capítulo.

CAPÍTULO XVII
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 104. No início da vigência desta Lei Complementar, os profissionais do
Quadro do Magistério terão seus empregos mantidos, redenominados e
enquadrados em conformidade com o anexo VI, integrante desta Lei
Complementar, aproveitando-se o enquadramento da sua situação
funcional.

Art. 105. Fica assegurado ao docente, titular de emprego, quando
nomeado por concurso para outra classe da mesma carreira, desde que não
haja interrupção de exercício, o seu enquadramento de acordo com a
titulação e tempo cumpridos ao longo da carreira.

§ 1°. O enquadramento dar-se-a a partir da data de publicação desta Lei.
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§ 20. Se o enquadramento do emprego resultar em nível cujo valor seja
inferior à quantia resultante da soma do vencimento ou salário base e os
adicionais, efetivamente percebidos pelo servidor no emprego do qual é
titular, este fará jus ao recebimento da diferença como vantagem pessoal
incorporada aos vencimentos para todos os efeitos.

Art. 106. A progressão pela via não acadêmica iniciará no exercício de
2012 em virtude de a necessidade de criar mecanismos para avaliação de
resultados pretendida.

Art. 107. Sobre os novos empregos em comissão e as funções gratificadas
criadas, será aplicado o disposto nesta Lei Complementar até a data limite
01 de janeiro de 2012, devendo ser mantida até lá a situação atual de
empregos e funções.

CAPÍTULO XVIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 108. Consideram-se efetivamente exercidas para todos os efeitos
legais as horas de trabalho que o profissional do magistério deixar de
prestar por motivo de:

I - férias escolares; .
II - suspensão de aulas por determinação superior;
III- recesso escolar;
IV - faltas abonadas;
V - convocação de júri e outras obrigações decorrentes da legislação
específica.

Parágrafo Único - Independente do previsto no inciso II, os servidores da
classe de docentes estarão sujeitos ao cumprimento de no mínimo 200
(duzentos) dias letivos de atividades educativas com alunos, vedado o
pagamento de horas extras.

Art. 109. A Direção Municipal de Educação deverá regulamentar no prazo
de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da publicação desta Lei, os
dispositivos sujeitos à regulamentação.

Art. 110. Os ocupantes de empregos efetivos e ou funções gratificadas cuja
formação não atenda as exigências desta lei, manterão as suas ocupações,
sendo as exigências válidas para os próximos contratados, exceto para
aqueles casos em que a lei exija a formação mínima.

Art. 111. As despesas resultantes da aplicação desta Lei Complementar
correrão à conta das dotações consignadas nos respectivos orçamentos
municipais.

30



PREfEITURA MUNICIPAL DE NOVA INDEPENDÊNCIA
PABX (18) 3744·9990 E-mail: pmnindependencia@uol.com.br

Rua Santa Maria, 500 - CEP 16940-000 - Nova Independênica - SP

Art. 112. Fica o Prefeito Municipal autorizado a baixar os atos
regulamentares necessários à execução desta Lei.

Art. 113. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.

Nova Independência - SP, 17 de Maio de 2011.

e/tb
'ki""~'·'''''tIELLO

Municipal

Publicada no Departamento de Ex ediente e Comunicações Administrativas
da Prefeitura Municipal de Nova Independência, na data supra, por afixação
no local de costume .

..~ LFôPÊRE% A ARA
Secretário Geral
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ANEXO I
EMPREGOS DE PROVIMENTO EFETIVO MANTIDOS, CRIADOS,

TRANSFORMADOS E EXTINTOS

VAGAS SITUAÇÃO ATUAL VAGAS SITUAÇÃO NOVA CH

2 Professor Adjunto EMEF 2 Professor Assistente EMEF 30

1 Professor Adjunto EMEI 1 Professor Assistente EMEI 24

10 Professora de Ensino 10 Professor do Ensino Fundamental I 30
Fundamental

1 Professor Educação Especial 1 Professor Educação Especial 30

13 PrOfessor PEB II 13 Professor do Ensino Fundamental 30
III

10 Professora pré-escola 10 Professor Educação Infantil 24

Coordenadora Municipal de
1 Educação 1 Supervisor do Ensino Fundamental 40

1 Supervisora Pré-Escola 1 Supervisor do Ensino Infantil 40

EMPREGOS COMISSIONADOS MANTIDOS, CRIADOS, TRANFORMADOS E
EXTINTOS

VAGAS SITUAÇÃO ATUAL VAGAS SITUAÇÃO NOVA CH

1 Coordenador de Creche 1 Diretor de Creche 40

1 Diretor 2 Diretor de EMEF 40

1 Diretor de EMEI 40

1 Diretor Municipal de Educação 40

32



PREfEITURA MUNICIPAL DE NOVA INDEPENDÊNCIA
PABX (18) 3744·9990 E-mail: pmnindependencia@uol.com.br

Rua Santa Maria, 500 - CEP 16940-000 - Nova Independênica - SP

ANEXO 11 - REQUISITOS PARA OS EMPREGOS E FUNÇÕES

DENOMINAÇÃO FORMAS DE REQUISITOS MÍNIMOS
PROVIMENTO PARA PROVIMENTO DE

EMPREGO

CLASSES DE DOCENTES

Professor Assistente Peb I Concurso Público de Licenciatura Plena em
Provas e Títulos Pedagogia ou Normal Superior
Nomeação com habilitação no rnaoistério.

Professor Assistente Peb II Concurso Público de Licenciatura Plena em
Provas e Títulos Pedagogia ou Normal Superior
Nomeação com habilitação no rnaolstérlo.

Professor de Educação Especial Concurso Público de Licenciatura Plena em
Provas e Títulos Pedagogia ou Normal Superior
Nomeação com habilitação na área da

Educação Especial.
Professor de Ensino Infantil Concurso Público de Licenciatura Plena em

Provas e Títulos Pedagogia ou Normal Superior
Nomeação com habilitação no magistério

da educação infantil.
Professor do Ensino Fundamental Concurso Público de Licenciatura Plena em
I Provas e Títulos Pedagogia ou Normal Superior

Nomeação com habilitação no magistério
nos anos iniciais do ensino
fundamental.

Professor Ensino Fundamental II Concurso Público de Licenciatura Plena com
Provas e Títulos habilitação na disciplina
Nomeação correspondente.

CLASSES DE SUPORTE PEDAGÓGICO - EM COMISSÃO

Licenciatura Plena em
Diretor de EMEF Nomeação do Pedagogia ou pós-graduação

Prefeito para o em Educação (Mestrado e
emprego Doutorado) e três anos de

pratica docente.
Nomeação do Licenciatura Plena em

Diretor de Creche Prefeito para o Pedagogia ou pós-graduação
emprego em Educação (Mestrado e

Doutorado) e três anos de
pratica docente.

Diretor de Emei Nomeação do Licenciatura Plena em
Prefeito para o Pedagogia ou pós-graduação
emprego em Educação (Mestrado e

Doutorado) e três anos de
pratica docente.
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CLASSES DE SUPORTE PEDAGOGICO - FUNÇÃO GARTIFICADA

Professor Coordenador Servidor Efetivo do Licenciatura Plena em
Pedagógico do Ensino município ou Pedagogia ou pós-graduação
Fundamental servidor da rede em Educação (Mestrado e

estadual cedido no Doutorado) e três anos de
Convênio nomeado prática docente
pelo Prefeito para a
função nos termos
desta lei

Professor Coordenador Servidor Efetivo do Licenciatura Plena em
Pedagógico do Ensino Infantil município ou Pedagogia ou pós-graduação

servidor da rede em Educação (Mestrado e
estadual cedido no Doutorado) e três anos de
Convênio nomeado prática docente
pelo Prefeito para a
função nos termos
desta lei

CLASSES DE' SUPORTE PEDAGÓGICO - EFETIVO

Licenciatura Plena em
Supervisor de Ensino Concurso Público de Pedagogia ou pós-graduação
Fundamental Provas e Títulos em Educação (Mestrado e

Nomeação Doutorado) e cinco anos de
prática docente

Concurso Público de Licenciatura Plena em
Supervisor de Ensino Infantil Provas e Títulos Pedagogia ou pós-graduação

Nomeação em Educação (Mestrado e
Doutorado) e cinco anos de
prática docente.

ANEXO rn - QUADRO DE PESSOAL

a) Quadro de pessoal efetivo

Denominação
AnexojTabel Padrão de Referência
a

Nível Grau

Posicionar no
Professor Assistente Peb I nível de

V - Tabela 1 formação "A" a "T"
correspondente
de 1 a 8
Posicionar no

Professor Assistente Peb II nível de
V - tabela 2 formação "A" a "T"

correspondente
de 1 a 8
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Posicionar no
Professor de Educação Especial nível de

V - tabela 3 formação "A" a "T"
correspondente
de 1 a 8
Posicionar no

Professor de Ensino Infantil nível de
V - Tabela 4 formação "A" a "T"

correspondente
de 1 a 8
Posicionar no

Professor do Ensino Fundamental nível de
I V - tabela 5 formação "A" a "T"

correspondente
de 1 a 8
Posicionar no

Professor de Ensino Fundamental nível de
II V - tabela 6 formação "Ali a "Til

correspondente
de 1 a 8
Posicionar no

Supervisor de Ensino Fundamental nível de
V - Tabela 7 formação "A" a "T"

correspondente
de 1 a 8
Posicionar no
nível de

Supervisor de Ensino Infantil V - Tabela 8 formação "A" a "T"
correspondente
de 1 a 8

b) Quadro da Função Gratificada

Denominação Gratificação prevista no artigo 70.

Professor Coordenador Pedagógico do 10 %
Ensino Fundamental

Professor Coordenador Pedagógico do 10 %
Ensino Infantil

c) Quadro Comissionado com referências

Diretor de EMEF

Salário

R$ 2.100,00

Denominação
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R$ 2.600,00Diretor Municipal de Educação

R$ 1.800,00Diretor de Creche

Diretor de EMEI R$ 1.800,00

ANEXO V - QUADRO SALÁRIO/HORA EFETIVOS

EMPREGOS EFETIVOS SALÁRIO/HORA REFERÊNCIA

Professor Assistente Peb I R$ 7,70 l-A

Professor Assistente Peb II R$ 8,90 l-A

Professor Educação Especial R$ 8,60 l-A

Professor Ensino Fundamental II R$ 10,30 l-A

Professor Ensino Fundamental I R$ 8,60 l-A

Professor Ensino Infantil R$ 8,60 l-A

SALÁRIO
EMPREGOS EFETIVOS MENSAL REFERÊNCIA

Supervisar de Ensino Fundamental R$ 2.200,00 1 - A

Supervisar de Ensino Infantil R$ 2.000 00 l-A
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EMPREGOS COMISSIONADOS SALÁRIO REFERÊNCIA

Diretor de EMEF R$ 2.100,00 C - 1

Diretor de Creche R$ 1.800,00 C - 1

Diretor de EMEI R$ 1.800,00 C - 1

Diretor Municipal de Educação
R$ 2.600,00

C-3

C-2
Diretor de .EMEF R$ 2.100,00

ANEXO VI - DA TABELA DE HORAS DE TRABALHO PEDAGÓGICO.

HORAS EM HORAS DE TRABALHO HORAS DE TRABALHO
ATIVIDADES COM PEDAGÓGICO NA PEDAGÓGICO EM LOCAL

ALUNOS ESCOLA DE LIVRE ESCOLHA

25 a 35 02 03

15 a 24 02 02

10 a 14 02 ----

02 a 09 02 ----
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VI - ATRIBUIÇÕES

A - Efetivos

EMPREGO: Código: 01
PROFESSOR ASSISTENTE PEB I E PEB 11

Descrição Detalhada

• Ministrar o ensino sob sua responsabilidade, em conjunto com os demais
docentes, cumprindo integralmente o Plano de Ensino da disciplina e sua carga
horária, seja substituindo outros professores, seja auxiliando-os na sala de aula;
• Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento escolar dos
alunos;
• Atender os alunos em horários de entrada e saída dos períodos, intervalos de
aulas, recreio e refeições, na higiene pessoal e locomoção, sempre que necessário,
e nos horários estabelecidos pela equipe diretora;
• Zelar pela segurança e bem-estar dos alunos;
• Colaborar no atendimento ao público, inclusive encaminhando pais e munícipes
à secretaria da escola.
• Auxiliar os professores em aula, nas solicitações de material escolar ou de
assistência aos alunos.
• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos materiais e equipamentos
que utiliza;
• Cumprir e fazer cumprir normas e padrões de comportamento estabelecidos
pela Institu ição;
• Executar tarefas afins, a critério de seu superior imediato.

Especificações
Escolaridade: Licenciatu ra Plena em Pedagogia ou Normal Superior com habilitação no
magistério
Experiência: Nenhuma
Iniciativa: Media
Complexidade: Normal
Esforço Físico: Baixo
Esforco Mental: Médio
Responsabi Iidade/Dados Confidencia is: Baixa
Responsabilidade/Patrimônio: baixa
Responsabilidade com Segurança de Terceiros: Média
Responsabilidade/Supervisão: nenhum
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EMPREGO: Código: 02
PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL

Descrição Detalhada

• Participar da elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica da
unidade;
• Organizar e promover as atividades educativas em estabelecimentos de
educação infantil e creches, levando as crianças a exprimirem-se através de
atividades recreativas e culturais, visando seu desenvolvimento integral, em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e social;
• Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola;
• Zelar pela aprendizagem dos alunos;
• Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor
rendimento;
• Ministrar as horas-aula estabelecidas de acordo com o plano de trabalho e com
as diretrizes da educação municipal;
• Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e
ao desenvolVi mento profissiona I;
• Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e
comunidade;
• Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atendimento dos fins
educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem.
• Executar tarefas correlatas, a critério do seu superior imediato.
Especificações
Escolaridade: Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior com habilitação no
rnaqistério da Educação Infantil
Experiência: Nenhuma
Iniciativa: Media
Complexidade: Normal
Esforço Físico: Ba ixo
Esforço Mental: Médio
Responsabilidade/Dados Confidenciais: Baixa
Responsa bilidade/Patri mônio: ba ixa
Responsabilidade com Segurança de Terceiros: Média
Responsabilidade/Supervisão: nenhum
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EMPREGO: Código: 03
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL I

Descrição Detalhada

• Participar da elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica da
unidade;
• Ministrar aulas no Ensino Fundamental, visando o pleno desenvolvimento do
aluno;
• Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola;
• Zelar pela aprendizagem dos alunos;
• Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor
rendimento;
• Ministrar nos dias letivos as horas-aula estabelecidas;
• Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e
ao desenvolvimento profissional;
• Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e
comunidade;
• Incumbir.-se das demais tarefas indispensáveis ao atendimento dos fins
educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem;
• Executar tarefas correlatas, a critério do seu superior imediato.

Especificacões
Escola ridade: Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior com habilitação no
rnaqistério dos anos iniciais do Ensino Fundamental
Iniciativa: Media
Complexidade: Normal
Esforço Físico: Baixo
Esforço Mental: Médio
Responsabi Iidade/Dados Confidencia is: Baixa
Responsabilidade/Patrimônio: baixa
Responsabilidade com Segurança de Terceiros: Média
Responsabilidade/Supervisão: nenhum
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EMPREGO: Código: 04
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 11

Descrição Detalhada

• Participar da elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica da
unidade;
• Ministrar aulas no Ensino Fundamental, visando o pleno desenvolvimento do
aluno;
• Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da
escola;
• Zelar pela aprendizagem dos alunos;
• Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de
menor rendimento;
• Ministrar nos dias letivos as horas-aulas estabelecidas;
• Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação
e ao desenvolvimento profissional;
• Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e
comunidade;
• Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atendimento dos fins
educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem;
• Executar tarefas correlatas, a critério do seu superior imediato.

Especificações
Escolaridade: Licenciatura Plena com habilitação na disciplina correspondente
Iniciativa: Media
Complexidade: Normal
Esforço Físico: Baixo
Esforço Mental: Médio
Responsabi lidade/Dados Confidencia is: Baixa
Responsabilidade/Patrimônio: baixa
Responsabilidade com scouranca de Terceiros: Média
Responsa bi I idade/Supervisão: nenh um
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EMPREGO: Código: 05
PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL

Descrição Detalhada

• Ministrar aulas na educação básica municipal, promovendo um ensino inclusivo,
permitindo que os alunos com necessidades educacionais especiais desenvolvam suas
competências e habilidades, visando sua efetiva inclusão na vida em sociedade;

• Desenvolver procedimentos didáticos e utilizar diferentes materiais audiovisuais
nas salas de recurso;

• Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;

• Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola;

• Zelar pela aprendizagem dos alunos;

• Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor
rendimento;

• Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos;

• Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvi mento profissional;

• Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e
comunidade;

• Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atendimento dos fins
educacionais da escola e ao processo de ensino e aprendizagem;

• Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

Especificações
Escolaridade: Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior com habilitação
na área da Educação Especial
Iniciativa: Média
Complexidade: Normal
Esforço Físico: Baixo
Esforço Mental: Médio
Responsa bi Iidade/Dados Confidencia is: Baixa
Responsabilidade/Patrimônio: baixa
Responsabilidade com Sequrança de Terceiros: Média
Responsabilidade/Supervisão: nenhum
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Código: 06EMPREGO:
SUPERVISaR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada
- Mediante as diretrizes emanadas da Direção Municipal de Ensino ou função
equivalente:
Na área do Ensino Fundamental atuar com os seguintes preceitos:
• Orientar o acompanhamento, avaliação e controle das proposições curriculares
na área de sua jurisdição;
• Compatibilizar os projetos das áreas administrativas e técnico-pedagógicas,
em nível int'erescolar;
• Garantir o fluxo recíproco das informações entre a unidade escolar e a Direção
Municipal de Educação;
• Assistir tecnicamente os diretores para solucionar problemas de elaboração e
execução do plano escolar;
• Manter-se permanentemente em contato com as escolas sob a jurisdição, por
intermédio de visitas regulares e de reuniões com diretores e/ou professores,
através dos quais se fará sentir sua ação de natureza pedagógica;
• Determinár providências tendentes a corrigir eventuais falhas administrativas;
• Participar da elaboração de programas e projetos relativos à Direção Municipal
de Educação;
• Cumprir e fazer cumprir as disposições legais relativas à organização didática,
administrativa e disciplinar emanadas das autoridades superiores;
• Apresentar relatórios das atividades desenvolvidas;
• Supervisionar os estabelecimentos de ensino e verificar a observância dos
respectivos regimentos escolares;
• Garantir a integração do sistema ou rede municipal de ensino em seus
aspectos administrativos, fazendo observar o cumprimento das normas legais e
das determinações dos órgãos superiores;
• Manter os estabelecimentos de ensino informados das diretrizes e
determinações superiores e assistir os diretores na interpretação de textos
legais;
• Acompanhar os programas de integração escola-comunidade;
• Analisar os estatutos das instituições auxiliares das escolas, verificar sua
observância e controlar a execução dos seus programas;
• Examinar as condições físicas do ambiente, dos implementos e dos
instrumentos utilizados, tendo em vista a higiene e a segurança do trabalho
escolar;
• Orientar a matrícula de acordo com as instruções fixadas pela Direção
Municipal de Educação;
• Orientar e analisar levantamento de dados estatísticos sobre as escolas;
• Constatar e analisar problemas de evasão escolar e formular soluções;
• Examinar e visar documentos da vida escolar do aluno, bem como os livros de
reqistro do estabelecimento de ensino.
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• Sugerir medidas para o bom funcionamento das escolas sob sua supervisão;
• Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato
Especificacões
Escolaridade: Licenciatura Plena em Pedagogia ou pós-graduação em Educação
(Mestrado e Doutorado)
Experiência: 5(cinco) anos da pratica docente
Iniciativa: Alta
Complexidade: Média
Esforco Físico: Baixo
Esforce Mental: Médio
Responsabilidade/Dados Confidenciais: Média
Responsabilidade/Patrimônio: baixa
Responsabilidade com Sequranca de Terceiros: Média
Responsabilidade/Supervisão: alta

Código: 07EMPREGO:
SUPERVISaR ENSINO INFANTIL

Descrição Detalhada

- Mediante as diretrizes emanadas da Direção Municipal de Ensino ou função
equivalente:

Na área da Educação Infantil atuar com os seguintes preceitos:
• Orientar o acompanhamento, avaliação e controle das proposições curriculares
na área de sua jurisdição;
• Compatibilizar os projetos das áreas administrativas e técnico-pedagógicas, em
nível interescolar;
• Garantir o fluxo recíproco das informações entre a unidade escolar e a Direção
Municipal de Educação;
• Assistir tecnicamente os diretores para solucionar problemas de elaboração e
execução do plano escolar;
• Manter-se permanentemente em contato com as escolas sob a jurisdição, por
intermédio de visitas regulares e de reuniões com diretores e/ou professores,
através dos quais se fará sentir sua ação de natureza pedagógica;
• Determinar providências tendentes a corrigir eventuais falhas administrativas;
• Participar da elaboração de programas e projetos relativos à Direção Municipal
de Educação;
• Cumprir e fazer cumprir as disposições legais relativas à organização didática,
administrativa e disciplinar emanadas das autoridades superiores;
• Apresentar relatórios das atividades desenvolvidas;
• Supervisionar os estabelecimentos de ensino e verificar a observância dos
respectivos regimentos escolares;
• Garantir a integração do sistema municipal de ensino em seus aspectos
administrativos, fazendo observar o cumprimento das normas legais e das
determinações dos órgãos superiores;
• Manter os estabelecimentos de ensino informados das diretrizes e
determinações superiores e assistir os diretores na interpretação de textos leqals:
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• Acompanhar os programas de integração escola-comunidade;
• Analisar os estatutos das instituições auxiliares das escolas, verificar sua
observância e controlar a execução dos seus programas;
• Examinar as condições físicas do ambiente, dos implementos e dos
instru mentos utilizados, tendo em vista a higiene e a segurança do trabalho
escolar;
• Orientar a matrícula de acordo com as instruções fixadas pela Direção Municipal
de Educação;
• Orientar e analisar levantamento de dados estatísticos sobre as escolas;
• Constatar e analisar problemas de evasão escolar e formular soluções;
• Examinar e visar documentos da vida escolar do aluno, bem como os livros de
registro do estabelecimento de ensino.
• Sugerir medidas para o bom funcionamento das escolas sob sua supervisão;
• Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Especificações
Escola ridade: Licenciatura Plena em Pedagogia ou pós-graduação em Educação
(Mestrado e Doutorado)
Experiência: 5(cinco) anos da pratica docente
Iniciativa: Media
Complexidade: Normal
Esforço Físico: Baixo
Esforço Mental: Médio
Responsabilidade/Dados Confidenciais: Nenhum
Responsabilidade/Patrimônio: baixa
Responsabilidade com Sequrança de Terceiros: Média
Responsabilidade/Supervisão: nenhum

B - Função Gratificada

Emprego:
PROFESSOR COORDENADOR PEDAGOGICO Código: 08
INFANTIL/FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada

• Participar da elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica da
unidade;
• Buscar novas tecnologias educacionais e transmiti-Ias aos docentes;
• Orientar e fiscalizar os professores no que diz respeito às questões
pedagóg icas e de conteúdo;
• Coordenar as atividades de ensino em unidades educacionais, planejando,
orientando, supervisionando e avaliando estas atividades, para assegurar
regularidade no desenvolvimento do processo educativo;
• Realizar estudos e pesquisas relacionadas às atividades de ensino, analisando
os resultados e propondo intervenções;
• Participar da elaboração da proposta pedagógica da instituição;
• Promover a articulação com as famílias e a comunidade, criando processos de
inteqração da sociedade com a escola;
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Responsabilidade/Supervisão: Média

• Zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes;
• Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato,
inclusive, planejar e ministrar as Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC).

Especificac;ões
Escolaridade: Licenciatura Plena em Pedagogia ou Pós-Graduação em Educação
(mestrado e doutorado)
Experiência: 3 (três) anos de prática docente
Iniciativa: Média
Complexidade: Média
Esforço Físico: Baixo
Esforço Mental: Médio
Responsabilidade/Dados Confidenciais: Baixo
Responsabilidade/Patrimônio: Baixo
Responsabilidade com Sequranc;a de Terceiros: Médio

c - Comissionados

- .. '

Emprego:
DIRETOR DE CRECHE Código: 09

Descrição Detalhada

• Planejar, organizar, dirigir e supervisionar serviços administrativos e
educacionais mediante a utilização de recursos humanos, materiais e de outros
da unidade de Educação Infantil, estabelecendo princípios, normas e funções
para assegurar a correta aplicação, produtividade e eficiência dos referidos
serviços;
• Elaborar em conjunto com a equipe técnica, o planejamento das atividades a
serem desenvolvidas junto à comunidade;
• Orientar funcionários com base em programas pré-estabelecidos;
• Promover a unidade de Educação Infantil como instrumento sócio-educativo
da comunidade;
• Coordenar a elaboração da proposta pedagógica e administrativa da
instituição;
• Supervisionar e avaliar as atividades educacionais da instituição;
• Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato,
inclusive, planejar e ministrar as Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC).
• Executar tarefas correlatas, a critério de seu superior imediato.
Especificac;ões
Escolaridade: Licenciatura Plena em Pedagogia ou Pós-Graduação em Educação
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(mestrado e doutorado)
Experiência: 3(três) anos de prática docente
Iniciativa: Alta
Complexidade: Média
Esforço Físico: Nenhum
Esforço Mental: Médio
Responsabi I idade/Dados Confidencia is: Médio
Responsabilidade/Patrimônio: Alta
Responsabilidade com Sequranca de Terceiros: Médio
Responsabilidade/Supervisão: Alta

Código: 10Emprego:
DIRETOR DE EMEF

Descrição Detalhada

• Coordenar e participar da elaboração, execução e avaliação da proposta
pedagógica da unidade;
• Administrar o pessoal e os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em
vista o atendimento de seus objetivos administrativos e pedagógicos;
• Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidos;
• Zelar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;
• Prover meios para recuperação dos alunos de menor rendimento;
• Promover a articulação com as famílias e a comunidade, criando processo de
integração da sociedade com a escola;
• Informar aos pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos
alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola;
• Coordenar, no âmbito da escola, as atividades de planejamento, avaliação e
desenvolvi mento profissiona I;
• Acompanhar o processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração
com os docentes e as famílias;
• Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao
desenvolvimento do sistema ou rede de ensino ou da escola;
• Elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados para o
desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e de escola, em relação a
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos
materiais.
• Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato,
inclusive, planeiar e ministrar as Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC).
Especificações
Escolaridade: Licenciatura Plena em Pedagogia ou Pós-Graduação em Educação
(mestrado e doutorado)
Experiência: três anos de prática docente
Iniciativa: Alta
Complexidade: Média
Esforco Físico: Nenhum
Esforço Mental: Médio
Responsabi I idade/Dados Confidencia is: Alta
Responsabilidade/Patrimônio: Alto
Responsabilidade com Sequrança de Terceiros: Alto
Responsabilidade/Supervisão: Alto
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Emprego: Código: 11
DIRETOR DE EMEI

Descrição Detalhada

• Coordenar e participar da elaboração, execução e avaliação da proposta
pedagógica da unidade;
• Administrar o pessoal e os recursos materiais e financeiros da escola, tendo
em vista o atendimento de seus objetivos administrativos e pedagógicos;
• Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidos;
• Zelar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;
• Prover meios para recuperação dos alunos de menor rendimento;
• Promover a articulação com as famílias e a comunidade, criando processo de
integração da sociedade com a escola;
• Informar aos pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos
alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola;
• Coordenar, no âmbito da escola, as atividades de planejamento, avaliação e
desenvolvimento profissional;
• Acompanhar o processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração
com os docentes e as famílias;
•. Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao
desenvolvimento do sistema ou rede de ensino ou da escola;
• Elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados para
o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e de escola, em relação a
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos
materiais.
• Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato,
inclusive planejar e ministrar as Horas de Trabalho Pedaqóoico Coletivo (HTPC).
Especificações
Escola ridade: Licenciatura Plena em Pedagogia ou Pós-Graduação em Educação
(mestrado e doutorado)
Experiência: três anos de prática docente
Iniciativa: Alta
Complexidade: Média
Esforço Físico: Nenhum
Esforco Mental: Médio
Responsabilidade/Dados Confidenciais: Alta
Responsabilidade/Patrimônio: Alta
Responsabilidade com Segurança de Terceiros: alta
Responsabilidade/Supervisão: Alta

Emprego:
Diretor Municipal de Educação Código: 12

Descrição Detalhada

• Planejar em termos estratégicos as políticas públicas e as ações da Educação no
Município;
• Comandar todos os recursos disponíveis em sua Diretoria (físicos, financeiros e de
pessoas) para que os objetivos fixados sejam alcançados, promovendo quando
necessário a delegação de atribuições e a cobrança das responsabilidades dos servidores
envolvidos;
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• Definir a estrutura e nomear a equipe necessária para o desenvolvimento das ações
da área com foco no planejamento, controle e na administração por processos;
• Definir as metas e indicadores e estabelecer mecanismos de acompanhamento e
controle, promovendo as mudanças quando os resultados mostrarem-se insatisfatórios;
• Determinar realizar estudos e pesquisas relacionadas ás atividades da Diretoria,
utilizando outras fontes de informação, analisando os resultados dos métodos;
• Fazer com que os princípios constitucionais básicos sejam observados em todas as
ações da Diretoria (legalidade, moralidade, impessoal idade, razoabilidade,
economicidade, etc.).
• Viabilizar e assinar convênios, acordos ou contratos com outros órgãos públicos,
sociedades de economia mista ou entidades particulares, atividades a serem
desempenhadas em conjunto com a Divisão de Projetos Especiais.
• Determinar que sejam prestadas informações ao prefeito, às demais unidades da
administração municipal, aos munícipes, ao controle externo e aos agentes políticos na
busca da transparência;
• Fazer com que sejam inseridos dados de sua área de atuação nos sistemas existentes
(informatizados ou não) para que informações sejam produzidas e utilizadas na gestão
da Diretoria e encaminhadas aos órgãos de acompanhamento e fiscalização;
• Conduzir' seus recursos para que exista atuação conjunta com demais Diretorias que
cuidam do Social no Município naqueles projetos que sejam comuns;
• Conduzir seus recursos para atuar nos processos que envolvam a sua área de atuação
e outras unidades da Prefeitura Municipal promovendo a execução das atribuições que
couberem à Diretoria;
• Demais atividades correlatas;
Especificações
Escolaridade: Ensino superior
Experiência: nenhuma
Iniciativa: Alta
Complexidade: alta
Esforço Físico: Baixo
Esforço Mental: Médio
Responsabilidade/Dados Confidenciais: Alta
Responsabilidade/Patrimônio: Alta
Responsabilidade com Sequranca de Terceiros: alta
Responsabilidade de Supervisão: Alta

~ndepe~dência, 17 de maio de 2011.

, ln o U IA h~~
JOSE P" I~ '" , .•.•• ~[ .-

preff'l Municipal

Publicado na secretaria Geral desta PM, na data supra, mediante a afixação
no local Público de costume.

~iii~
Secretário Geral
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