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MENSAGEM 

Excelentíssimo Senhor Vereador Presidente, 

Excelentíssimos Senhores Vereadores da Câmara Municipal de Aricanduva – MG.  

Tenho a honra de submeter à apreciação dessa Augusta Câmara Municipal, com 

fundamento na Lei Orgânica do Município, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre 

o “Plano de Cargos, Carreiras, Vencimentos, Remuneração e Estatuto dos 

Profissionais da Educação Básica Pública do Município de Aricanduva - MG, e dá 

outras providências”,  com o pronunciamento a seguir. 

A vigente Constituição Federal estabelece como direito de todos e dever do Estado 

o acesso à educação, prevendo que o Estado deve buscar meios de valorizar os 

profissionais da educação.  

A instituição de nova lei que versa sobre o plano de cargos, salários, remuneração 

e estatuto dos profissionais e servidores da educação é de suma importância para 

a qualidade no ensino ofertado pelo  nosso município, tendo em vista que a 

legislação municipal já nao se encontra em conformidade com a nova sistemática 

da educação em que foi alterada por novas leis no ambito nacional de ambragência 

para todos os entes federados. 

Sendo assim, observa que a educação do Município de Aricanduva não está em 

conformidade com as novas regras postas para educação.  Exemplo, temos a lei 

do novo Fundeb em que prevê como profissionais da educação para fins de 

cumprimento dos gastos com 70% os psicologos e assistentes sociais. 

No mesmo sentido, temos que o sistema de creche municipal também não está em 

conformidade com a jurisprudência do STF e legislação correlata. 

Neste tocante impõe a urgente alteração da legislação local, considerando a 

situação dos servidores que ocupam o cargo de auxiliar de creche no Municipio, 

porém com atribuições de docência. Esclarecendo que a legislação impõe a 

presença de docente nas creches municipais. 
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Esclarecendo que desde a edição da lei criando o cargo de auxiliar de creche, 

passando pelos concursos públicos bem como alteração do Regimento Interno da 

Creche Municipal há erros grosseiros na situacao destes (as) profissionais. Pois 

não observaram o primado na LDB que determina que a responsabilidade direta 

pela criança também implica em responsabilidade pedagógica. 

As  creches,  uma  vez  incluídas  no  sistema  educacional,  passaram  a  ser  

caracterizadas  como escolas,  agregando-se  à  função  de  cuidado,  a  função  

educacional.  Para melhor compreensao transcrevemos o  art.  5º  da  Resolução  

CNE/CEB  nº  05/09,  que  fixou  as  Diretrizes Curriculares  Nacionais  para  a  

Educação  Infantil:  

Art.  5º  A  Educação  Infantil,  primeira  etapa  da  Educação  Básica,  

é  oferecida  em creches  e  pré-escolas,  as  quais  se  caracterizam  

como  espaços  institucionais  não domésticos  que  constituem  

estabelecimentos  educacionais  públicos  ou  privados que  

educam  e  cuidam  de  crianças  de  0  a  5  anos  de  idade  no  

período  diurno,  em jornada  integral  ou  parcial,  regulados  e  

supervisionados  por órgão  competente  do sistema de  ensino  e  

submetidos a  controle  social  (BRASIL, 2009). 

Consoante imposto as  creches  não  podem  prescindir  da  presença  de  

professores,  já  que,  nos termos  das  diretrizes  nacionais,  o  cuidado  é  algo  

indissociável  ao  processo  educativo  (art.  8º,  §  1º, I).  

De forma resumida a situação vienciada no Município de Aricanduva no que tange 

aos auxiliares de creche/Monitores é assim posta: 

No ano de 2011 foi editada no ambito do Municipio de Aricanduva Lei 

Complementar que previa o cargo de auxiliar de creche que à epoca as atribuições 

na lei eram  compátiveis com de auxiliar, contudo na prática estes servidores 

exerciam as funções de docentes. Esclarecendo que não previu na legislação 

municipal cargo de professor de creche. 

No mesmo ano foi realizado o primeiro concurso público para auxiliar de creche 
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municipal em que o concurso público exigia escolaridade compátivel com a de 

professor. 

No ano de 2016 foi novamente alterada a legislação municipal, porém novamente 

não previu o cargo de professor de creche. Somente  previu o cargo de auxiliar de 

creche com as mesmas atribuições de docente de classe e exigência de 

escolaridade semelhante as de professor. Sendo que no mesmo ano foi realizado  

o concurso público em que as provas de auxiliar de creche e professor municipal 

foram semelhantes com exigência e atribuições condizentes com as de professor.  

No ano de 2019 houve alteração do Regimento Interno da Creche Municipal 

prevendo como docentes (professor / aquele que ministra aulas) o cargo de auxiliar 

de creche. Ou seja, houve o reconhecimento que tais profissionais faziam parte do 

corpo de docentes do município. 

A situação dos servidores que ocupam o cargo de auxiliar de creche municipal não 

é nem de transformaçao de cargo, pois o que efetivamente ocorreu foi um erro 

grosseiro de nomenclatura do cargo na legilação citada. 

O  consagrado  Hely  Lopes  Meirelles  (2016),  na  atual  ordem  constitucional,  

admite  o enquadramento,  decorrente  da  transformação  de  cargos,  sem  

necessidade  de  aprovação  em  novo concurso  público. Assim  o  mestre  leciona: 

Pela  transformação  extinguem-se  os  cargos  anteriores  e  se  criam  novos,  que 

serão  providos  por  concurso  ou  simples  enquadramento  dos  servidores  já 

integrantes  da  Administração,  mediante  apostila  de  seus  títulos  ou  nomeação. 

(MEYRELLES,  2016, p. 528). 

Em  razão  do  princípio  da  legalidade,  o  ato  só  poderá  ser  concretizado  

mediante  aprovação de  lei  e  lei  de  iniciativa  exclusiva  do  Chefe  do  Poder  

Executivo  (C.F.  art.  61,  §1º,  II,  “a”).  Logo,  o  ato administrativo  é  vinculado,  

pois  deverá  ser  praticado  em  estrita  observância  do  que  estará estabelecido  

na  lei,  não  havendo  espaço  para  a  manifestação  de  juízo  quanto  à  

conveniência  e oportunidade  de  sua  materialização,  ou  seja,  uma  vez  aprovada  

a  lei,  os  efeitos  recaem  sobre todos  os  servidores  ocupantes  dos  cargos  
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transformados.  Disso  decorre  o  cumprimento  de  outro princípio,  o  da  igualdade,  

qual  seja,  o  ato  de  enquadramento  deve  abarcar  todos  os  servidores  que 

possuem  a  mesma  identidade  funcional.    

Sendo assim, não há justificativa de violação de concurso público para equipar o 

cargo de auxiliar de creche ao cargo e professor de creche, haja vista que as 

atribuiçoes e escolaridade já foram devidamente comprovadas por ocasião dos 

concursos públicos realizados. Conclui-se assim que há prova efetiva de similitude 

entre os cargos de auxiliar de creche e professor de creche, portanto, impoe-se a 

observância do princípio da isonomia consagrado na vigente carta constitucional. 

Como argumento final, temos que o Município sempre entendeu que tais 

profissionais eram docentes, pois nunca proveu a entidade com professores, como 

impoe a legislação da educação. Ou seja, tais profissionais não eram 

supervisionados por nenhum professor.  

No ano de 2016 foi proposta a ADI 5615 STF, mais precisamente em Outubro 2016, 

onde o Procurador Geral da República, na época Rodrigo Janot, sustentou a 

inconstitucionalidade das Leis do Estado de São Paulo, 1074/2008 e 1202/2013 em 

que transformou o cargo de Técnico de Apoio Educativo em Professor de Educação 

Infantil. O STF decidiu no Plenário Virtual de 22/05/2020 a 28/05/2020 pela 

improcedência dessa Ação Direta de Inconstitucionalidade, declarando no voto 

relator do Ministro Alexandre de Moraes, a constitucionalidade das leis 104/2008 e 

1202/2013.  

AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  5.615  SÃO  

PAULO RELATOR REQTE.(S) INTDO.(A/S) : MIN.  ALEXANDRE  

DE  MORAES : PROCURADOR-GERAL  DA  REPÚBLICA 

PLENÁRIO : GOVERNADOR  DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO 

PROC.(A/S)(ES) INTDO.(A/S) ADV.(A/S) AM.  CURIAE. ADV.(A/S) 

EMENTA: : PROCURADOR-GERAL  DO  ESTADO  DE  SÃO  

PAULO : ASSEMBLEIA  LEGISLATIVA  DO  ESTADO  DE  SÃO 

PAULO : SEM  REPRESENTAÇÃO  NOS  AUTOS : USP-

UNIVERSIDADE  DE  SÃO  PAULO : ADRIANA  FRAGALLE  

MOREIRA CONSTITUCIONAL.  INCONSTITUCIONALIDADE.  
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AÇÃO   DIRETA   DE REGIME  JURÍDICO  DO FUNCIONALISMO  

PÚBLICO.  LEIS  COMPLEMENTARES  1.074/2008  E 1.202/2013  

DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO.  CRIAÇÃO  DE  EMPREGOS 

PÚBLICOS  NA  UNIVERSIDADE  DE  SÃO  PAULO.  ALEGAÇÃO  

DE CONTRARIEDADE  AO  ART.  39,   CAPUT,  DA  CF.  

UNICIDADE  DE REGIME.  IMPROCEDÊNCIA.  

1.  Compete  a  cada  Ente  federativo  estipular,  por  meio  de  lei  

em sentido  estrito,  o  regime  jurídico  de  seus  servidores,  

escolhendo  entre  o regime  estatutário  ou  o  regime  celetista,  

sendo  que  a  Constituição  Federal não  excluiu  a  possibilidade  

de  ser  adotado  o  regime  de  emprego  público (celetista)  para  

as  autarquias.  

2.  Para  que  haja  produção  completa  dos  efeitos  do  art.  39  da  

CF,  é indispensável  que  o  Ente  federativo  edite  norma  

específica  instituindo  o regime   jurídico   de   seus   servidores   da   

Administração   Direta,   das autarquias  e  das  fundações  públicas.  

3.  No  caso  do  Estado  de  São  Paulo,  não  foi  editada  norma  

específica instituindo  o  regime  jurídico  dos  servidores  estaduais.  

A  Lei  paulista 10.261/1968,  a  qual  dispõe  sobre  o  estatuto  dos  

funcionários  públicos  civis do  Estado,  não  pode  ser  considerada  

para  esse  fim,  pois  foi  editada  sob  a Constituição  de  1967,  

que  não  continha  essa  exigência,  e  ela  própria  trata de  

restringir  o  seu  alcance,  quando  estabelece,  em  seu  art.  2º,  

que  aquelas normas  “não  se  aplicam  aos  empregados  das  

autarquias,  entidades  paraestatais  e serviços  públicos  de  

natureza  industrial”. normas  “não  se  aplicam  aos  empregados  

das  autarquias,  entidades  paraestatais  e serviços  públicos  de  

natureza  industrial”.  

4.  A ausência  da  lei  instituidora  de  um  único  regime  de  

servidores  na Administração  Direta,  autárquica  e  fundacional,  

apesar  de  se  mostrar como  uma  situação  constitucionalmente  

indesejável,  não  possui  o  condão de  censurar  as  normas  que  
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estipularem  um  ou  outro  regime  enquanto perdurar  essa  

situação  de  mora  legislativa.  A ausência da lei instituidora 

de  um  único  regime  de  servidores  na Administração  

Direta,  autárquica  e  fundacional,  apesar  de  se  mostrar 

como  uma  situação  constitucionalmente  indesejável,  não  

possui  o  condão de  censurar  as  normas  que  estipularem  

um  ou  outro  regime  enquanto perdurar  essa  situação  de  

mora  legislativa.  

5.  Ação julgada improcedente. 

No mesmo ano de 2020 o municipio de Santos sancionou a Lei Municipal 

Complementar 702 enquadarndo no Magisterio como educadores de 

desenvolvimento infantil os servidores denominados de monitores de creche. 

Portanto, a  conclusão  a  que  chegamos  é  de  que  é  perfeitamente  legal  incluir  

os  cargos  dos profissionais  de  educação  infantil  no  quadro  do  magistério,  

enquadrando  os  servidores  que titularizam  os  referidos  cargos  na  nova  

situação, considerando o seguinte:  

a) há similaridade  entre  as  funções que  tais servidores exercem  e  as  funções  

dos  docentes;  

b) os referidos servidores ingressaram no serviço público após  obterem  aprovação  

em  concurso  público;  

c) a transformação  não  decorre  de  simples  vontade  do  administrador,  mas  

porque  a  inclusão  das creches  na  área  da  educação  foi  introduzida  pela  

Constituição  Federal,  provocando  a  necessidade de  que  as  creches  tenham  

professores;  

d) o  não  aproveitamento  dos  servidores trará prejuízos  para  o  serviço  público,  

tanto  do  ponto  de  vista  da  qualidade,  uma  vez  que  se desperdiçaria  a  

experiência  que  possuem,  quanto  do  ponto  de  vista  econômico,  porque 
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demandaria  a  contratação  de  novos  servidores  (docentes). 

As razões supra elencadas justificam o presente projeto de lei. 

Em conformidade com os dispositivos legais contidos na Lei Orgânica Municipal, 

no Regimento Interno desta Colenda Câmara Municipal, além das demais 

disposições legais que regulam a matéria, solicito respeitosamente que este Projeto 

de Lei seja aprovado pelos nobres Edis, por entender ser de suma importância para 

o desenvolvimento do ensino municipal público em consonância com a legislação 

pátria e a realidade da situação fática municipal. 

Atenciosamente, 

Valdeir Santos Coimbra 

PREFEITO MUNICIPAL  
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                                  PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº  014 /2022  

Plano de Cargos, Carreiras, Vencimentos e Remuneração 

e Estatuto dos Profissionais e Servidores da Educação 

Básica Pública do Município de Aricanduva - MG, e dá 

outras providências. 

TÍTULO I  

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º - Ficam instituídos o Estatuto e o Plano de Carreira e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Municipal de Aricanduva – MG na forma da Lei Federal 

n° 11.738, de 16 de julho de 2008, da Lei Federal n° 12.796, de 04 de abril de 2013, 

Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 e Constituição da República.  

Parágrafo único. As normas estabelecidas no Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipais de Aricanduva aplicam-se subsidiariamente aos profissionais da 

educação municipal, salvo nos aspectos que forem específicos do Magistério.  

Art. 2º -  O Plano de Carreira, Remuneração e Estatuto de que trata esta Lei tem 

por objetivo estruturar o Quadro de Pessoal dos Profissionais da Educação 

Municipal, estabelecendo normas de enquadramento e tabelas de vencimentos 

construídas de forma a incentivar a formação, o aperfeiçoamento, a atualização e 

a especialização de seu pessoal para propiciar a melhoria do desempenho de suas 

funções ao formular e executar as ações estabelecidas pelas políticas nacionais e 

pelos planos educacionais do Município.  

Art. 3º - O regime jurídico dos servidores enquadrados no Plano de Carreira e 

Remuneração instituído nesta Lei é o Estatutário.  

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, são servidores do Quadro de Pessoal 

dos Profissionais da Educação, aqueles legalmente investidos em cargo público, 

de provimento efetivo ou de provimento em comissão, criados por lei e 
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remunerados pelos cofres públicos, para exercer atividades de docência e suporte 

pedagógico e administrativo direto a tais atividades.  

Art. 4º - O disposto nesta Lei não se aplica aos contratados por tempo determinado, 

para atender aos casos previstos em lei e na Constituição Federal. 

Art. 5º - A nomeação para provimento de cargo público depende de aprovação em 

concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 

complexidade do cargo, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para 

cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 

Art. 6º - Os cargos de provimento efetivo são os constantes do Anexo III desta Lei. 

Art. 7º - Os cargos executivos de provimento em comissão e ou grativicados são 

os constantes do Anexo I e II da Lei de Estrutura Administrativa, e se dividem, de 

acordo com suas atribuições, em: 

I - Direção; 

II - Chefia;  

III – Assessoramento; 

IV – Demais atribuições de acordo com as gratiicações previstas. 

TITULO II 

DA CONCEITUAÇÃO 

                

ART. 8º -Para fins de aplicação deste Plano, considera-se: 

I - SERVIDOR PÚBLICO: pessoa legalmente investida em cargo público;  

II- CARGO PÚBLICO: o conjunto de atribuições e responsabilidades específicas e 

vencimento correspondente, instituído na organização do serviço público, com 
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denominação própria, para ser provido e exercido por um titular sob o regime 

estatutário; 

III- CARGO EFETIVO: o conjunto indivisível de atribuições específicas, com 

denominação própria, número certo e amplitude de vencimento correspondente, 

provido por concurso público de provas, ou de provas e títulos, e exercido por um 

titular; 

IV- CARGO EM COMISSÃO DE NOMEAÇÃO RESTRITA: o conjunto indivisível de 

atribuições específicas, com denominação própria, número certo e amplitude de 

vencimento correspondente, provido exclusivamente por servidor de carreira lotado 

no departamento que tiver este cargo; 

V- CARGO EM COMISSÃO DE NOMEAÇÃO AMPLA: o conjunto indivisível de 

atribuições específicas, com denominação própria, número certo e amplitude de 

vencimento correspondente, provido por meio de livre nomeaçãoe exoneração de 

qualquer pessoa que preencha os requisitos par ao cargo; 

VI- CARREIRA: o desenvolvimento profissional do servidor público mediante 

aperfeiçoamento intelectual e continuidade na prestação dos serviços 

proporcionando estipêndio correspondente; 

VII- CLASSE: conjunto de cargos e/ou funções-atividades de mesma natureza e/ou 

igual denominação; 

VIII- FUNÇÃO: conjunto de atribuições que não correspondem a cargo público, a 

serem exercidas exclusivamente por servidores efetivos designados pelo Chefe do 

Poder Executivo; 

IX- VENCIMENTO: a retribuição pecuniária devida ao servidor, pelo efetivo 

exercício do cargo, correspondente ao respectivo padrão;  

X- REMUNERAÇÃO: o valor do vencimento, acrescido das vantagens funcionais 

e/ou pessoais, incorporáveis ou não, percebidas pelo servidor; 
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XI- PADRÃO: o símbolo indicativo do valor do vencimento do cargo; 

XII- PROGRESSÃO SALARIAL: alteração do padrão de vencimento do servidor 

público da Secretaria Municipal de Educação em decorrência de Promoção Vertical; 

XIII- PROMOÇAÕ SALARIAL OU PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE: 

alteração da escala do padrão de vencimento do servidor público Secretaria 

Municipal de Educação em decorrência do aperfeiçoamento intelectual por meio do 

aumento de sua escolarização. 

Art. 9º. Para efeito desta Lei, entende-se por: 

I - Rede Municipal de Educação, o conjunto de instituições de natureza pública ou 

privada que tem como objetivo maior integrar e coordenar as ações educacionais, 

respeitadas suas especificidades, visando assegurar educação de qualidade para 

todos; 

II - Profissional da Educação e do Magistério, é o servidor público legalmente 

investido  em cargo ou função pública, com formação específica para a área de 

Educação e Magistério; 

III - Classe, o conjunto de cargos efetivos da mesma natureza, de igual padrão ou 

escala de vencimentos e mesmo grau de responsabilidade; 

I - Subclasse, as divisões que ocorrem dentro das classes; 

II - Carreira, o conjunto de classes da mesma natureza de trabalho, escalonadas 

segundo a responsabilidade e a complexidade das atribuições e a remuneração; 

III - Plano de Carreira e remuneração do Magistério, conjunto dos princípios e 

normas que:   

a) Disciplinam o desenvolvimento do servidor na carreira;  

b) Correlacionam as respectivas classes de cargos efetivos com os níveis de 

escolaridade e de remuneração dos profissionais que os ocupam; 
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c) Estabelecem critérios para progressão salarial e a promoção vertical na carreira. 

IV - Nível: corresponde a formação e titulação apresentada pelo Profissional da 

Educação para efeitos de promoção vertical. 

V - Hora/atividade: consiste no desenvolvimento das atividades do Professor, no 

exercício da docência, quando nas atribuições de planejamento, estudo, formação 

continuada, colaboração com a administração da unidade, participação em 

reuniões, eventos de trabalho e outras atividades inerentes ao Projeto Político 

Pedagógico da unidade educacional. 

Art. 10. O símbolo, do cargo ou função, é a tradução de sua natureza, 

correspondendo ao vínculo do servidor que o ocupe, representado pelas seguintes 

siglas: 

I - CE - Cargo Efetivo; 

II - CC - Cargo em Comissão; 

III - FC - Função de Confiança; 

IV - GF - Gratificação de Função. 

Art. 11. Concurso Público de provas ou de provas e título é o processo seletivo 

entre diversos candidatos para preenchimento das vagas nos cargos efetivos da 

Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 12. Nomeação é o ato administrativo de provimento de cargo efetivo e em 

comissão. 

Art. 13. Exoneração é o ato administrativo que tem por objetivo a dispensa do 

ocupante do cargo, sendo de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo. 

Art. 14. Recrutamento amplo é quando a escolha para ocupar cargo em comissão 

se faz entre servidores de carreira da Prefeitura, ou não. 
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Parágrafo único - Recrutamento limitado é quando a escolha para ocupar o cargo 

em comissão se faz somente com servidores efetivos do quadro de pessoal da 

Prefeitura. 

Art. 15. Designação é o ato administrativo que tem por objeto a delegação das 

atribuições das funções de confiança a servidor efetivo, de competência exclusiva 

do chefe do Poder Executivo. 

 

CAPÍTULO I 

DO QUADRO DA EDUCAÇÃO  

SEÇÃO I 

DA CONSTITUIÇÃO  

Art. 16. O Quadro dos profissionais e servidores da educação de Aricanduva é 

constituído das seguintes        classes, nos termos dos Anexos III a V que faz parte 

integrante desta Lei: 

I - Classes de Docentes: 

a) Professor de Educação Básica I – PEB I; 

b) Professor de Educação Básica II – PEB II. 

II - Classes de Suporte Pedagógico: 

a) Diretor de Escolar   

b) Vice-diretor de Escola; 

c) Especialista da Educação; 

d) Coordenador Pedagógico; 
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g) Assessor Especial da Coordenação Pedagógica. 

III – Classe dos agentes de Serviços Escolares: 

a)Serviços Gerais; 

b)Servente escolar; 

c)Nutricionista; 

d)Motorista de transporte escolar; 

e) Bibliotecária;  

IV - Assistentes de Administração: 

a)Secretário Escolar; 

b)Auxiliar Administrativo; 

c)Chefe de Divisão de Serviço; 

V- Suporte Administrativo e Educacional:   

a) Coordenador de Creche; 

b) Psicólogo; 

c) Assistente social  

VI- Auxiliares Educacionais 

a)Auxiliar de Creche; 

b)Monitor de Criança.  

SEÇÃO II 
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DO CAMPO DE ATUAÇÃO  

Art. 17. Os integrantes das classes de docentes do Quadro do Magistério         

Público Municipal exercerão suas atividades na seguinte conformidade: 

I - Professor de Educação Básica I:   

a) na educação infantil de 0 a 3 anos; 

II - Professor de Educação Básica II – PEBII:  

a) nos anos iniciais do ensino fundamental regular e educação infantil, excluídos de 

0 a 3 anos de idade;   

b)  na modalidade de educação de jovens e adultos equivalentes a esses anos;   

c) e na modalidade de educação especial equivalente a esses anos. 

III - Professor de Educação Física 

Parágrafo único - A descrição detalhada das atribuições das classes de docentes 

consta do Anexo III da presente Lei. 

 

SEÇÃO III 

ATRIBUIÇÃO DE CLASSE E/OU AULAS E DA REMOÇÃO 

Art. 18. Compete a Secretaria Municipal de Educação organizar e realizar o 

processo anual de atribuição de classes e/ou aulas, conforme dispuser a 

regulamentação específica.  

Art. 19. Para fins de atribuição de classe e ou aulas, são consideradas vagas reais 

as turmas ou classe existentes e as que forem criadas após o processo de remoção 

e ou atribuição anterior.  
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§1º - Constituem-se turmas ou classes para fins de que trata o caput deste artigo o 

agrupamento de alunos na seguinte conformidade:  

I - Educação Infantil:  

a) Creche: de 6 (seis) a 8 (oito) alunos por classe, por professor, com idade de 06 

(seis) meses a 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias;  

b) Creche: de 12 (doze) a 15 (quinze) alunos por classe, por professor, com idade 

de 02 (dois) anos a 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias; 

c) Pré-Escola: 20 (vinte) alunos por classe, por professor.  

II - Ensino Fundamental: 

a) 25 (vinte e cinco) alunos por classe;  

b) 15 (quinze) alunos por turma multiseriada  

III - Educação de Jovens e Adultos; 

 a) 25 (vinte e cinco) a 30 (trinta) alunos por classe professor. 

§2º - Admitir-se-á a formação de classes com número de alunos diferentes do 

previsto no parágrafo anterior, mediante parecer do Conselho Municipal de 

Educação.  

§3º - Quando houver aluno especial a classe não poderá ter mais do que 20 alunos. 

Art. 20. A classificação geral dos docentes da Rede Municipal de Ensino, para 

atribuição de classe e aulas, dar-se-á por tempo de exercício em atividades do 

magistério, sendo computados 30 (trinta) pontos por mês completo e efetivo de 

trabalho na Rede Municipal de Ensino.  

§1º - Ao ingressar na Rede Pública Municipal a atribuição de classe e aulas 

obedecerá a ordem de classificação no concurso público.  
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§2º - Para fins de classificação para atribuição de classes e aulas será deduzido 01 

(um) ponto por dia em razão de falta justificada ou injustificada, com exceção das 

faltas provenientes de atestados de saúde.  

Art. 21. Havendo empate na classificação para atribuição de classes e aula, os 

critérios de desempate são: 

 I - Qualificação;  

II - Maior tempo de titulação;  

III - Maior idade.  

Art. 22. Por atribuição entenda-se o ato pelo qual a administração pública 

municipal, por meio da Secretária Municipal de Educação, Diretor de Escola e/ou 

comissão designada para esta finalidade, determina as classes, turmas ou aulas 

em que o docente atuará.  

Art. 23. A atribuição será feita pelas autoridades escolares de forma criteriosa, 

levando-se em conta o perfil do profissional na seguinte conformidade: 

I - a formação profissional do docente, inclusive no que se refere a estudos de pós-

graduação e aperfeiçoamento específico para atuar em determinado ano, 

modalidade ou etapa, bem como sua experiência e reconhecimento social de 

atuação nesses anos, modalidades e etapas; 

II - a habilidade do docente para trabalhar com alunos da faixa etária em questão; 

III - a preferência para o docente alfabetizador atuar nos três primeiros anos do 

ensino fundamental, bem como a possibilidade do docente atuar em continuidade, 

acompanhando as classes ou turmas, desde que tal possibilidade seja considerada 

medida pedagógica desejável, mediante avaliação do trabalho desenvolvido pelo 

docente no ano anterior.  

Art. 24. Compete a Secretaria Municipal de Educação, expedir normas necessárias 
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complementares contendo instruções para atribuição de classes e/ou aulas aos 

docentes da rede municipal de ensino, respeitando a escala de classificação.  

SEÇÃO IV 

DOS REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO  

Art. 25. Os requisitos para o provimento dos cargos e funções do Quadro do 

Profissionais da Educação e demais servidores da educação, ficam estabelecidos 

em conformidade com os Anexos IX a XI desta Lei. 

Art. 26. Para o provimento dos cargos e funções com exigência de qualificação em 

nível superior exigir-se-á apresentação de diploma devidamente registrado. 

Art. 27. A investidura nos cargos efetivos que compõem o quadro dos servidors a 

educação municipal far-se-á por meio de aprovação prévia em concurso público de 

provas e títulos. 

Parágrafo único - A convocação dos candidatos aprovados no concurso público 

será feita conforme as necessidades da Rede Municipal de Ensino. 

Art. 28. O prazo de validade do concurso público será de até 2 (dois) anos, a contar 

da data de sua homologação, prorrogável uma vez, por igual período. 

Parágrafo único - A contratação do candidato aprovado será precedida de exame 

médico admissional, realizada por médico oficial, declarado em laudo, no qual 

serão avaliadas as condições de saúde compatíveis com o exercício do cargo. 

CAPÍTULO II 

DA REMUNERAÇÃO, DA PROGRESSÃO, DA PROMOÇÃO, DA AVALIAÇÃO 

DE DESEMPENHO, PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO. 

SEÇÃO I 

DA PROGRESSÃO E DA PROMOÇÃO 
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Art. 29. O anexo III contém o vencimento básico a ser percebido pelo servidor de 

acordo com a sua posição na carreira e com o Grupo Ocupacional em que estiver 

inserido. 

Art.30. Os reajustes concedidos a título de revisão geral da remuneração dos 

servidores municipais incidirão sobre o vencimento básico, excetuando os 

profissionais que sao remunerados por piso salarila. 

Art. 31.  Progressão é a passagem do servidor, titular do cargo em caráter efetivo, 

ao padrão de vencimento subsequente da carreira. 

Parágrafo Único – Cada progressão corresponderá a 5% (cinco por cento) 

calculado sobre o vencimento básico. 

Art. 32. Para obter direito a progressão, nos termos deste artigo anterior, 

observando o regulamento, deverá o servidor: 

I – cumprir, no padrão de vencimento, o interstício de 05 (cinco) anos de efetivo 

exercício; 

II – alcançar conceito favorável de desempenho funcional, no período de interstício. 

§ 1º O conceito de desempenho a que se refere o inciso II deste artigo será apurado 

durante os meses de janeiro e julho de cada ano, abrangendo os servidores que, 

até o último dia do semestre imediatamente anterior, tenha completado o interstício 

mencionado no inciso I, contado a partir do ingresso na classe ou do último 

posicionamento em padrão de vencimento. 

§ 2º A contagem o interstício estabelecido no inciso I, deste artigo, interrompe-se 

por 60 (sessenta) dias, no caso de o servidor ser destituído de chefia, ou a razão 

de trinta dias, por dia de suspensão, ou ainda, nos casos de afastamento não 

considerado efetivo exercício, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos. 
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§ 3º O ocupante do cargo em comissão somente poderá concorrer à progressão no 

cargo de que seja titular, em caráter efetivo. 

Art. 33. O conceito funcional do servidor, para o efeito de avaliação de 

desempenho, será considerado favorável se, no período do interstício: 

I – alcançar 70 % (setenta por cento), no mínimo, do número máximo de pontos 

adotados no sistema de avaliação; 

II – tiver participado, com aproveitamento, de curso ou cursos de treinamento com 

duração mínima fixada em regulamento. 

Art. 34. O acréscimo de vencimentos, em decorrência de progressão, uma vez 

deferido, será devido a partir da data em que o servidor tiver cumprido o interstício, 

desde que tenha obtido, ainda, no período, conceito funcional favorável, conforme 

dispõem os itens I e II e parágrafos do artigo 33 desta Lei. 

Art. 35. Serão causas de interrupção da contagem do tempo de efetivo exercício 

para fins de progressão: 

I – Sofrer pena de suspensão disciplinar; 

II – Completar 3 (três) faltas injustificadas ao serviço; 

III – somar 15 (quinze) atrasos de comparecimento ao serviço ou saídas antes do 

horário marcado para término da jornada, superiores a quinze minutos, sem 

justificativa. 

IV – Receber avaliação negativa de desempenho funcional. 

Parágrafo Único: Sempre que ocorrer qualquer das hipóteses previstas neste 

artigo, iniciar-se-á nova contagem do tempo de efetivo exercício para fins de 

promoção funcional por antiguidade. 

 Art. 36. Suspendem a contagem do tempo para fins de progressão: 
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I – As licenças e afastamentos sem direito à remuneração; 

II – As licenças para tratamento de saúde no que excederem de noventa dias, 

mesmo quando em prorrogação, exceto as decorrentes de acidentes de serviço. 

III – As licenças para tratamento de saúde em pessoas da família no que excederem 

a trinta dias; 

IV – Os afastamentos para exercício de atividades não relacionadas diretamente 

com o Município. 

 Parágrafo Único: O retorno às funções do cargo público de provimento efetivo 

será causa de continuidade da contagem do tempo para fins de promoção funcional 

por antiguidade. 

 SEÇÃO II 

DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO  

Art. 37.  A avaliação de desempenho é o processo administrativo contínuo que tem 

por finalidade aferir, objetivamente, o resultado do trabalho dos servidores, suas 

aptidões e capacidades, fornecendo subsídios para o planejamento dos recursos 

humanos do quadro do município. 

§1º- Anualmente será realizada a avaliação de desempenho do servidor que deverá 

obter média de, no mínimo, 70% (setenta por cento) sobre o total de pontos 

distribuídos, observando-se preponderantemente os seguintes fatores: 

I - Assiduidade e pontualidade; 

II - Postura e disciplina; 

III - Iniciativa e trabalho em equipe; 

IV - Conhecimento técnico e qualidade do trabalho; 
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V - Capacitação. 

§ 2º - Ao ser realizada a avaliação, os fatores avaliados serão ponderados da 

seguinte                                                 forma:   

a) Assiduidade: comparecimento para o trabalho;  

b) Pontualidade: comparecimento dentro do horário;   

c) Postura: cumprimento dos seus deveres, seguindo os preceitos morais e éticos 

no exercício do cargo;  

d) Disciplina: cumprimento de ordens legais de superiores;  

e) Iniciativa: proatividade na execução de atividades, apresentando alternativas 

para solucionar problemas e situações inesperadas, contribuindo para tornar o 

trabalho mais produtivo e eficaz;  

f) Trabalho em equipe: bom relacionamento com demais servidores de diversos 

níveis hierárquicos durante a execução de atividades que precisam da 

colaboração de mais de um servidor;  

g) Conhecimento técnico: domínio dos conhecimentos necessários para a 

realização de suas atribuições;  

h) Qualidade do trabalho: realiza as suas atribuições com exatidão e clareza, 

evitando  o retrabalho;  

i) Capacitação: participação em cursos de capacitação, providos pelo município, de 

acordo com as regras estabelecidas pelo estatuto dos servidores públicos 

municipais. 

Art. 38. A aferição deverá ser feita preferencialmente no mês subsequente ao de 

referência da data da posse do servidor que sucede o período avaliado e será 

utilizada como  instrumento de gestão, com a identificação das competências que 

interferem no desempenho e que possam ser aprimoradas por meio de plano de 
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desenvolvimento de capacitação e aperfeiçoamento profissional, permitindo:  

I - O acompanhamento contínuo do servidor, visando melhoria e aprimoramento 

de               seu trabalho. 

II - Promoção de ações para o desenvolvimento pessoal e profissional do servidor 

como forma de viabilizar o alcance das metas institucionais e a eficiência no serviço 

público. 

III - A demissão do servidor ineficiente ou inapto. 

§1º - A avaliação de desempenho será realizada pelo superior hierárquico imediato 

do avaliando e acompanhada pela Comissão Disciplinar e de Avaliação de 

Desempenho, sendo permitido auxílio de profissional técnico com conhecimento 

em gestão de pessoas. 

§2º - Os servidores que tiverem exercício em mais de uma unidade administrativa 

serão avaliados pelas chefias a que estiverem vinculados. 

§3º- A avaliação de desempenho do servidor se dará mediante análise dos dados 

previstos em lei. 

§4º- O servidor avaliado deverá assinar a sua avaliação e, se dela discordar, 

poderá:  

a) Apresentar defesa em 15 (quinze) dias contados da ciência de sua avaliação, 

dirigida diretamente a Comissão Disciplinar e de Avaliação de Desempenho que 

facultará a produção de provas que demonstrem que a avaliação não reflete as 

habilidades e competências do avaliando.  

b) Recorrer administrativamente em 15 (quinze) dias ao Prefeito Municipal, caso 

não sejam considerados procedentes e satisfatórios os argumentos contidos na 

defesa dirigidos a Comissão Disciplinar e de Avaliação de Desempenho. 

§5º- As avaliações de desempenho deverão ser arquivadas no prontuário do 
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servidor. 

Art.39. O avaliado será considerado apto se atingir o percentual mínimo de 70% 

(setenta). 

§1º - Se a Administração Pública, por qualquer razão, não realizar a avaliação de 

desempenho anual do estágio probatório será considerada a nota da avaliação de 

100% (cem). 

§2º - O avaliado que atingir média percentual acima de 90% em 05 (cinco) 

avaliações consecutivas receberá a título de incentivo vantagem adicional de 1% 

(um) por cento sobre seu vencimento básico.  

Art. 40. Para fins de concessão da estabilidade do servidor o mesmo após o 

provimento do cargo em caráter efetivo, será submetido a estágio probatório pelo 

período de 03 (três) anos, onde seu exercício profissional será avaliado e, se 

aprovado, o mesmo será declarado estável no cargo, nos termos da legislação 

municipal vigente. 

Art. 41. Para o estágio probatório só se conta o tempo de efetivo exercício no cargo, 

não sendo computável o tempo de serviço prestado em outra entidade estatal, em 

outro cargo ou em função pública a título provisório. 

Parágrafo Único. A contagem do período de tempo constante do caput deste artigo 

ficará suspensa todas as vezes que o servidor estiver licenciado ou afastado de 

seu cargo, a qualquer título, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos ou 

intercalados. 

Art.42.  As avaliações de desempenho também para fins de estágio probatório 

serão realizadas a cada 12 (doze) meses de efetivo exercício no cargo, por meio 

de comissão especialmente constituída para essa finalidade, considerando-se apto, 

em cada avaliação, o servidor que, aferida sua pontuação, demonstrar 

desempenho satisfatório. 

§1º - A comissão de avaliação será constituída em conformidade com o artigo 22 
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desta Lei. 

§2º - Ao servidor que demonstrar, em qualquer avaliação de desempenho, 

resultado regular ou insatisfatório, serão oferecidas instruções e capacitação 

necessárias ao aperfeiçoamento do exercício de suas atribuições. 

§3º - Oferecidas as condições a que se refere o parágrafo anterior e não logrando 

o servidor desempenho satisfatório no processo seguinte, será o mesmo 

exonerado. 

§4º - O resultado de cada acompanhamento do desempenho profissional será 

anotado em formulário específico constante do Anexo XII que será utilizado para 

aferição da média dos acompanhamentos e conclusão quanto à estabilidade do 

servidor. 

§5º - Dois meses antes de findar o período de estágio probatório será submetida à 

homologação do Chefe do Poder Executivo Municipal a média geral de todos os 

processos de acompanhamento. 

§6º - Será considerado inapto no estágio probatório o servidor:  

I – Cuja média final dos resultados dos processos de acompanhamento resultar em 

desempenho insatisfatório; 

II - que apresentar, nas três avaliações realizadas, desempenho  insatisfatório. 

§7º O resultado do acompanhamento de avaliação do desempenho profissional 

será manifestado da seguinte forma: 

I - abaixo de 07 (sete) pontos: desempenho insatisfatório;  

II - de 07 (sete) a  8 (oito) pontos: desempenho regular;  

III - acima de 8 (oito) pontos: desempenho satisfatório. 

§8º - Para fins do §4º, o último processo de acompanhamento do servidor deverá 
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ser antecipado de forma que seu resultado também seja computado para a 

formação da média geral, que permitirá verificar a confirmação ou   exoneração do 

servidor. 

§9º - O ato de confirmação ou de exoneração de servidor público municipal deverá 

ser publicado pela autoridade competente. 

 

CAPÍTULO II 

TÍTULO II 

REQUISITOS  

SEÇÃO I 

DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA FUNÇÕES DE DOCENTES  

Art. 43. Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, 

contratar-se-á pessoal para funções docentes, por tempo determinado, nas 

seguintes hipóteses: 

I - para ministrar aulas em classes atribuídas aos ocupantes de cargos ou funções, 

afastados a qualquer título; 

II - para ministrar aulas cujo número reduzido de alunos, especificidade ou 

transitoriedade não justifiquem o provimento do cargo em caráter efetivo; 

III - para ministrar aulas decorrentes de cargos vagos ou que ainda não tenham 

sido criados; 

IV - para ministrar aulas cujo número seja insuficiente para completar a jornada 

mínima de trabalho do cargo docente. 

V - para ministrar aulas de reforço ou em projetos educacionais transitórios ou 
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experimentais desenvolvidos na rede municipal de ensino. 

§1º - A contratação dar-se-á na forma da legislação municipal vigente e deverá ser 

devidamente fundamentada. 

§2º - Configura-se número reduzido de alunos, para fins do disposto no inciso II 

deste artigo, a classe ou turma com quantidade de alunos inferior aos quantitativos 

previstos nos incisos I, II e III do §1º, do artigo 21 desta Lei. 

Art. 44. O professor contratado para as funções docentes, por tempo determinado, 

não integrará o quadro de pessoal efetivo, não comporá a carreira do magistério, 

não fará jus a progressão funcional prevista nesta Lei e seu vencimento 

corresponderá à carga horária que trabalhar, sendo fixada com  base no nível inicial 

da classe. 

Parágrafo único - O vencimento previsto no caput deste artigo será reajustado na 

mesma época e no mesmo índice em que for revisto o vencimento dos servidores 

efetivos da carreira do magistério. 

Art. 45. As contratações temporárias serão efetuadas, observando-se que: 

I - O contratado deverá preencher os requisitos mínimos estabelecidos para o cargo 

do docente a ser substituído e do qual façam parte as atribuições a serem 

desempenhadas; 

II - O contratado deverá se submeter ao regimento escolar do estabelecimento de 

ensino, as normas emanadas do órgão executivo do sistema municipal de ensino e 

à legislação pertinente. 

Art. 46. 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. 

Art. 47. Fica vedada, para atender necessidade temporária, a contratação de 

professor ocupante de cargo efetivo da rede municipal de ensino que esteja em 
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gozo de licença ou afastamentos previstos na legislação vigente. 

Art. 48. A contratação temporária será precedida de processo seletivo simplificado, 

realizado na forma da lei e com peculiaridades estabelecidas no edital, salvo se não 

houver prazo suficiente para a realizar o processo ou o quantidade de vagas a 

serem preenchidas não justifique a realização do processo.  

Art. 49. A critério da administração municipal, o processo seletivo poderá consistir 

na utilização da lista de candidatos remanescentes aprovados em concurso público.  

SEÇÃO II 

DAS FÉRIAS 

Art. 50. O profissional de educação tem assegurado trinta (30) dias de férias anuais, 

remuneradas na forma do inciso XVII do art. 7º da constituição Federal, coincidindo, 

quando nas funções de magistério, com o período de férias e recessos escolares 

de acordo com o calendário anual.  

§1º- Durante o recesso escolar, os profissionais do magistério podem ser 

convocados para programas de educação continuada ou atividades relacionadas 

com a sua área de atuação, desde que respeitado o caput deste artigo. 

§2º - A aquisição do direito, a forma de concessão e o pagamento das férias são 

definidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.  

Art. 51. O profissional da educação nomeado através de concurso público, terá 

direito ao gozo de férias após doze (12) meses de efetivo exercício no cargo.  

Parágrafo único - Não tendo completado o período aquisitivo até a ocorrência do 

recesso escolar, o servidor desempenhará atividades correlatas ao quadro do 

magistério junto à Secretaria de Educação ou na unidade escolar. 

SEÇÃO III 

DAS FALTAS 
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Art. 52. Considerar-se-á falta injustificada, o descumprimento da jornada de 

trabalho pelo ocupante de cargo ou função do Quadro do Educação em virtude de:  

I - ausência parcial ou integral à jornada de trabalho diária; 

II - ausências parciais ou integrais às reuniões de trabalho pedagógico, reuniões de 

planejamento, replanejamento, avaliação, Conselhos de Classes, Anos e Ciclos ou 

demais reuniões ou eventos inerentes à atividade docente. 

§1º - As faltas injustificadas implicam em desconto para fins de remuneração, 

gratificações, progressão funcional, contagem de tempo de serviço para fins de 

classificação para atribuição de classes e aulas e para outros fins que considerar o 

tempo de serviço docente.  

§2º - Consideram-se como justificadas as ausências em decorrência das hipóteses 

previstas no Estatuto dos Servidores Municipais de Aricanduva.  

CAPÍTULO III  

DOS DIREITOS, DEVERES E PROIBIÇÕES DOS PROFISSIONAIS E 

SERVIDORES DA EDUCAÇÃO  

SEÇÃO I 

DOS DIREITOS  

Art. 53. Além dos deveres comuns aos servidores públicos municipais previstos em 

outras leis e normas, os integrantes do Quadro do Magistério Público Municipal têm 

o dever constante de considerar a relevância social de suas atribuições, mantendo 

conduta moral e funcional adequada à dignidade profissional, em razão da qual, 

deverá: 

 I - preservar os princípios, os ideais e os fins da educação brasileira, através do 

seu desempenho profissional;  

II - empenhar-se na educação integral do aluno, incutindo-lhe o espírito de 
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solidariedade humana, de justiça e cooperação, o respeito às autoridades 

constituídas e o amor à Pátria;  

III - respeitar a integridade do aluno, assegurando a aplicação integral do Estatuto 

da Criança e do Adolescente;  

IV - desempenhar as atribuições e funções específicas do seu emprego público 

com eficiência, zelo e presteza;  

V - manter o espírito de cooperação com a equipe da escola e a comunidade em 

geral, visando à construção de uma sociedade democrática;  

VI - observar as normas legais e regulamentares;  

VII - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais; 

VIII - participar do Conselho Municipal de Educação, da Câmara do Conselho do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização 

dos Profissionais da Educação – FUNDEB e do Conselho de Alimentação Escolar, 

desde que eleito, do Conselho de Escola e/ou APM; 

IX - acatar as decisões do Conselho de Escola, observando a legislação vigente; 

 X - manter a Secretaria Municipal de Educação informado do desenvolvimento do 

processo educacional, expondo suas críticas e apresentando sugestões para a sua 

melhoria;  

XI - buscar o seu constante aperfeiçoamento profissional através de participação 

em cursos, reuniões, seminários, sem prejuízo de suas atribuições;  

XII - respeitar o aluno como sujeito do processo educativo e comprometer-se com 

a eficácia de seu aprendizado;  

XIII - zelar pela defesa dos direitos profissionais e pela reputação dos educadores;  

XIV - participar do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades 
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escolares;  

XV - tratar com urbanidade, respeito e igualdade a todos os alunos, pais e 

servidores do quadro de pessoal da educação;  

XVI - participar de todas as atividades inerentes e correlatas ao processo de ensino 

e aprendizagem; 

XVII - impedir toda e qualquer manifestação de preconceito social, racial, religioso 

e ideológico;  

XVIII - atender com presteza ao esclarecimento de situações de interesse pessoal 

e expedição de certidões e outros documentos aos alunos, aos pais ou 

responsáveis, à comunidade, aos servidores;  

XIX - manter conduta compatível com as atribuições da carreira dos servidores da 

educação; 

XX - ser leal às instituições a que servir;  

XXI - levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver 

ciência em razão do emprego público; 

XXII - zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público;  

XXIII - guardar sigilo sobre os assuntos referentes às unidades escolares e a 

Secretaria Municipal de Educação;  

XXIV - ser assíduo e pontual ao serviço, comunicando com antecedência suas 

ausências, e na impossibilidade justificando no primeiro dia de retorno ao trabalho;  

XXV - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder; 

XXVI - participar das horas de trabalho pedagógico, de acordo com a previsão 

constante desta lei, e de todas as convocações e reuniões de cunho didático-

pedagógicas, determinadas pela Secretaria Municipal de Educação.  
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Parágrafo único - A representação de que trata o inciso XXV será encaminhada 

através de via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual 

é formulada, assegurando-se ao representado o direito à ampla defesa.  

SEÇÃO II  

DAS PROIBIÇÕES  

Art. 54. Ao servidor integrante do Quadro dos Profissionais e Servidores da 

Educação Municipal é proibido: 

I - a ação ou omissão que traga prejuízo físico, moral ou intelectual ao aluno;  

II - a imposição de castigo físico ou humilhante ao aluno;  

III - a prática de discriminação por motivo de raça, condição social, intelectual, sexo, 

credo ou convicção política; 

IV - a alteração de qualquer resultado de avaliação, ressalvados os casos de erro 

manifesto, por ele considerado ou reconhecido; 

V - impedir que o aluno participe das atividades escolares em razão de qualquer 

carência material;  

VI - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe 

imediato;  

VII - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente ou da chefia imediata, 

qualquer documento, objeto, equipamento ou material das unidades escolares ou 

da Secretaria Municipal de Educação;  

VIII - recusar fé a documentos públicos;  

IX - opor resistência injustificada ao andamento de documento, processo ou 

execução de serviço;  
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X - cometer a pessoa estranha, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de 

atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado;  

XI - coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associação 

profissional, sindical ou a partido político;  

XII - valer-se do emprego público para lograr proveito pessoal ou de outrem, em 

detrimento da dignidade da função pública;  

XIII - receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em 

razão de suas atribuições, exceto presentes e lembranças de pequeno valor nos 

termos da lei;  

XIV - praticar usura sob qualquer de suas formas; 

XV - proceder de forma desidiosa; 

XVI - utilizar pessoal ou recursos materiais da Secretaria Municipal de Educação 

em serviços ou atividades particulares;  

XVII - cometer a outro servidor atribuições estranhas ao emprego público para o 

qual foi contratado, exceto em situações de emergência e transitórias;  

XVIII - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do 

emprego público e com o horário de trabalho;  

XIX - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Parágrafo 

único - Ocorrendo quaisquer das infrações previstas neste artigo e/ou no artigo 

anterior será instaurado processo administrativo disciplinar, respeitado o 

contraditório e a ampla defesa, aplicando-se as penalidades previstas nesta lei e 

demais legislação municipal vigente.  

 

TÍTULO II 
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DA ORGANIZAÇÃO E PROVIMENTO DE CARGOS 

Art. 55. São formas de provimento de cargo público, conforme estabelecido na Lei 

que dispõe sobre os Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Aricanduva, 

ou outra que vieir a substituí-la.  

I - nomeação; 

II - promoção; 

III - readaptação; 

IV - reversão; 

V - aproveitamento; 

VI - reintegração; 

VII - recondução; 

VIII - enquadramento; 

§1º - Os conceitos pertinentes aos itens I a VIII são os previstos no Estatuto dos 

Servidores Públicos Municipais.  

§2º - O provimento de cargo público dar-se-á de forma originária ou derivada, 

caracterizando-se a primeira pela nomeação para cargo público efetivo após 

aprovação em concurso e, a simples nomeação para os comissionados, 

caracterizando a forma derivada, nos demais casos acima relacionados, pelo 

preenchimento do cargo por servidor que já possua vínculo efetivo anterior e sujeito 

ao mesmo estatuto. 

Art. 56. O ingresso no serviço público, de brasileiros natos ou naturalizados, 

condiciona-se            à comprovação dos seguintes requisitos: 

I - o gozo dos direitos políticos; 
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II - a quitação das obrigações militares e eleitorais; 

III - o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, na data da posse; 

IV - a idade mínima de 18 (dezoito) anos, na data da posse; 

V - laudo de aptidão física e mental; 

VI - certidão negativa de antecedentes criminais. 

§ 1º - As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos 

estabelecidos  em lei. 

§ 2º - O ingresso de estrangeiros no serviço público ocorrerá somente nas 

hipóteses previstas em lei, observada a regulamentação da matéria pelo Governo 

Federal. 

§ 3º - A boa saúde física e mental, disposta no inciso V deste artigo, será atestada 

mediante exame admissional realizado por médico do trabalho indicado pelo poder 

público. 

Art. 57. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever 

em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam 

compatíveis com a deficiência de que são portadoras, sendo a elas reservados em 

até 10% (dez por cento) das vagas oferecidas no concurso por cargo. 

§ 1º - Caso o número de que trata o caput seja fracionado até 0,5% (meio ponto 

percentual), será arredondado para o número inteiro imediatamente anterior. Acima 

de 0,5% (meio ponto percentual), será arredondado para o número subsequente. 

§ 2º - O candidato que, no ato da inscrição, declarar algum tipo de deficiência, 

deverá anexar laudo médico comprovando a existência da mesma e, em caso de 

aprovação, será submetido à perícia médica para: 

I - Comprovação da referida deficiência; 
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II - Comprovação da compatibilidade entre a deficiência e as atribuições pertinentes 

ao                    cargo para o qual foi aprovado. 

§ 3º - A forma como se processará a perícia médica citada no caput deste artigo, 

será regulamentada por decreto. 

TÍTULO III 

DO REGIME DE TRABALHO 

Art.58. Os servidores municipais, ocupantes de cargo de provimento efetivo ou 

comissionado, sujeitar-se-ão ao regime de 40 (quarenta) horas semanais de 

trabalho, com a possibilidade de organização da jornada semanal em escalas de 

trabalho, com intervalo de até 4(quatro) horas entre o início e o fim da jornada. 

§1º Excetuam-se da regra prevista no caput os casos abaixo relacionados: 

I - Professor I - jornada semanal de 24 (vinte e quatro horas), com carga horária de  

2/3, ou seja, até 2 0 h (vinte) semanais na sala de aula, ficando 1/3 da carga 

horária, ou seja, as horas restantes, fora da sala de aula, com até 2 (duas) horas 

semanais dessa carga horária cumprida, de forma presencial e coletiva, em 

ambientes apropriados para trabalho e estudo, incluindo ainda uma reunião 

semanal  de módulo II, com carga horária de 2 (duas horas), cumpridas em 

atividades extra classe no ambiente escolar  para planejamento das atividades 

previstas no Projeto Político-Pedagógico da Escola e o restante a ser cumprida em 

ambiente adequado para o servidor exercer suas atividades; 

II - Professor II: jornada semanal de 24 (vinte e quatro horas), com  carga horária de 

2/3, ou seja, até 20 (vinte) horas semanais na sala de aula na docência, salvo nos 

casos de força curricular, com remuneração proporcional ao número de aulas 

dadas, com  módulo-aula de 00:50 (cinquenta minutos), ficando 1/3 da carga horária 

com até 2 (duas) horas/aulas de 50 (cinquenta, ou seja, as    horas restantes, fora da 

sala de aula,) minutos semanais dessa carga horária cumprida de forma presencial 

e coletiva em ambientes apropriados para trabalho e estudo, e  módulo II, com 
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carga horária de 2 (duas horas) para  planejamento das atividades previstas no 

Projeto Político-Pedagógico da Escola e o restante a ser cumprida em ambiente 

adequado para o servidor exercer suas atividades; 

III - Professor de Educação Física 

IV - Professor na função de Apoio a atendimento educacional especializado: 

jornada semanal de          24 (vinte e quatro horas), com carga horária de 22:30 (vinte 

duas horas e 30 minutos) junto ao aluno a serem cumpridas na escola, em 

atividades letivas, incluindo o período de recreio e as horas restantes para 

cumprimento das demais atividades propostas pela escola, incluindo ainda os 

cursos de formação específica e continuada para o atendimento do aluno. 

VI - Vice-diretor de Escola Municipal da Educação Infantil: Jornada de trabalho 

semanal de 24 (vinte e quatro horas) com carga horária de 04:30 (quatro horas e 

trinta minutos) diárias na escola, ficando as horas restantes para cumprimento 

das demais atividades previstas no Projeto Político-Pedagógico da Escola; 

VIII – Professor (a) em ajustamento funcional e ou Professor (a) de uso na biblioteca 

- Jornada de trabalho semanal de 24 (vinte e quatro horas), com carga horária de 

04:25 (quatro horas e vinte e cinco minutos) diárias na escola, ficando as horas 

restantes para cumprimento das demais atividades previstas no Projeto Político-

Pedagógico da Escola. 

IX - Motorista do Transporte Escolar: A carga horária diária poderá ser 

fracionada em até 3 (três) períodos, com intervalos de até 04 (quatro) horas entre 

o final de um período e início de outro, para atender demanda de horários 

excepcionais  e  intrinsecos do  transporte  de  estudantes  local  nos  dias 

letivos; 

Art. 59. O serviço de apoio do professor na função de apoio na comunicação, 

linguagem e tecnologia assistida  consiste em realizar atividades de locomoção, 

cuidados pessoais e alimentação dos estudantes com deficiência em articulação 

com as atividades escolares, contribuindo para o oferecimento de espaço físico e 
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de convivência adequados à segurança, ao desenvolvimento e ao bem estar social, 

físico e emocional dos alunos com deficiência, matriculados em Classes Regulares 

da Rede Pública Municipal de Ensino de Aricanduva. 

§ 1°- Será designado para atuar na função de apoio na comunicação, linguagem e 

tecnologia assistida Professor de Educação Básica, com formação própria para 

atendimento adequado. 

§ 2° - Para atuar na função de apoio na comunicação, linguagem e tecnologia 

assistida deverá o Professor comprovar formação em nível de ensino superior, 

licenciatura em educação especial ou pós-graduação lato sensu em nível de 

especialização com ênfase a comunicação alternativa e tecnologia assistida e 

inclusiva. 

§ 3° - O professor que for responsável pela função de apoio na comunicação, 

linguagem e tecnologia assistida deverá atuar na educação infantil ou nos anos 

iniciais ou ciclos correspondentes do ensino fundamental para atendimento 

adequado aos estudantes com deficiência, transtorno espectro autista, altas 

habilidades / superdotados, matriculados na rede Municipal de Ensino de 

Aricanduva.  

§ 4°- São funções do professor na função de apoio na comunicação, linguagem e 

tecnologia assistida:  

I - manter-se atualizado quanto às modernas técnicas profissionais; requisitar e 

manter o suprimento necessário à realização das atividades; zelar pela higiene e 

limpeza do ambiente e dependências sob sua guarda;  

II - observar as condições de funcionamento dos equipamentos, instrumentos 

e bens  patrimoniais, solicitando os reparos necessários, para evitar riscos e 

prejuízos;  

III - zelar pelo uso racional e econômico e pela conservação dos equipamentos, 

materiais         de consumo e pedagógicos pertinentes ao trabalho; 
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IV - colaborar com o docente na observância de regras de segurança quando do  

atendimento aos alunos e da utilização de materiais, equipamentos e 

instrumentos durante o desenvolvimento das rotinas diárias; 

V - acompanhar e participar sistematicamente dos cuidados essenciais referentes 

à alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer dos alunos; 

VI -  participar de programas de capacitação corresponsável. 

§ 5° - Consiste as atribuições do professor responsável em exercer a função de 

apoio na comunicação, linguagem e tecnologia assistida as que se seguem: 

I - Atuar de forma colaborativa com o professor regente da classe comum para a 

definição de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do aluno com 

necessidades educacionais especiais ao currículo e a sua interação no grupo; 

II - Promover as condições para a inclusão dos alunos com necessidades 

educacionais especiais em todas as atividades da escola; 

III - Orientar as famílias para o seu envolvimento e a sua participação no processo 

educacional; 

IV - Orientar a elaboração de materiais didático-pedagógicos que possam ser 

utilizados pelos alunos na sala de aula; 

V - Indicar e orientar o uso de equipamentos e materiais específicos e de outros 

recursos existentes na família e na comunidade; 

VI - Desenvolver formas de comunicação simbólica, estimulando o aprendizado da 

linguagem expressiva; 

VII - Preparar material específico para uso dos alunos na sala de aula; 

VIII - Prover recursos de Comunicação Aumentativa e Alternativa; 

IX - Garantir o suprimento de material específico de Comunicação Aumentativa e 
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Alternativa (pranchas, cartões de comunicação e outras), que atendam a 

necessidade comunicativa do aluno no espaço escolar; 

X - Adaptar material pedagógico (jogos e livros de histórias) com a simbologia 

gráfica e construir pranchas de comunicação temáticas para cada atividade, com 

objetivo de proporcionar a apropriação e o aprendizado do uso do recurso de 

comunicação e ampliação de vocabulário de símbolos gráficos; 

XI - Identificar o melhor recurso de tecnologia assistiva que atenda as necessidades 

dos alunos, de acordo com sua habilidade física e sensorial atual, e promova sua 

aprendizagem por meio da informática acessível; 

XII - Ampliar o repertório comunicativo do aluno, por meio das atividades 

curriculares e de vida diária; 

XIII - Executar tarefas relativas à observação de registros e avaliação do 

comportamento e desenvolvimento infanto-juvenil, sob a orientação e supervisão 

do Professor Regente; 

XIV - Colaborar na execução de atividades que visem desestimular a agressividade 

sob a orientação e supervisão do Professor Regente; 

XV - Colaborar na estimulação da independência do aluno, em especial, no que 

tange aos hábitos alimentares, de acordo com as orientações dos técnicos 

responsáveis; responsabilizar-se pela alimentação direta dos alunos dos berçários;  

XVI - Cuidar da higiene e do asseio dos alunos sob sua responsabilidade; 

XVII - Acompanhar o aluno em atividades sociais e culturais programadas pela 

unidade; 

§ 6° - Dentre os professores II, serão designados pela Secretaria Municipal de 

Educação aqueles que servirão, durante todo o exercício do ano letivo, como 

eventual e como recuperadores (professor (a) de reforço escolar), em cada unidade 

escolar ou setor com mais de uma unidade escolar, o qual o eventual e 
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posteriormente o professor recuperador (em último caso) realizará a substituição 

dos demais servidores professores das classes I que se ausentarem por razão de 

licenças, faltas, férias e demais impedimentos e para realizar a função de professor 

recuperador. 

§ 7º - O professor efetivo servidor designado como eventual, nos termos do 

parágrafo anterior, atenderá a toda unidade escolar ou setor com mais de uma 

unidade escolar e deverá ter disponibilidade de horário para todos os turnos de 

funcionamento da escola ou setor, podendo o horário que exceder à carga horária 

semanal, ser convertido em banco de  horas a ser compensado em dias que não 

houver falta de professores titulares e, nessa função, deverá cumprir 22:30 (vinte e 

duas horas e meia) da carga horária semanal, dentro da escola, devendo durante 

o período em que não estiver procedendo à docência em sala de aula, realizar, 

obrigatoriamente, atividades relacionadas às atribuições do seu cargo, bem como 

auxiliar o professor(a) possuidor de  turma com deficiência na aprendizagem e 

gozará dos mesmos direitos dos servidores professores titulares. 

§ 8º - São funções do professor recuperador: 

I - ministrar aulas em Oficinas Pedagógicas de reforço aos alunos com mais 

dificuldades de cada ciclo e ou ano de escolaridade, quando determinado pela 

coordenação e supervisão; 

II - requisitar todo o material didático necessário as aulas e atividades, dentro das 

possibilidades do Estabelecimento;  

III - utilizar os livros e material da Biblioteca, as dependências e instalações do 

Estabelecimento, necessários ao exercício de suas funções;  

IV - realizar pesquisas para preparar suas atividades diferenciadas do professor 

regente, mas atendendo os conteúdos estudados em sala de aula;  

V - propor a Diretoria medidas que objetivem o aprimoramento dos métodos de 

ensino, de avaliação, de administração e de disciplina; 
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VI - comparecer às reuniões ou cursos relacionados com as atividades docentes 

que lhe sejam pertinentes, como forma de aperfeiçoamento, especialização ou 

atualização;  

VII - elaborar exercícios e outros instrumentos utilizados para verificação da 

aprendizagem;  

VIII - executar outros serviços, determinados pelo Diretor, desde que compatíveis 

com a sua função. 

§ 9º - O cumprimento de parte de 1/3 de carga horária, de forma presencial, 

previsto, nos incisos I e II, poderá ser compensado através de, quando comprovado 

pelo professor, através de matrícula e frequência em cursos de formação 

continuada, pelo tempo que  durar o respectivo curso. 

§10 - As escolas com até 100 (cem) alunos terão direito a um coordenador. 

§ 11 -  Escolas com até 200 alunos terão apenas um diretor; sendo que o 

aumento do número de vagas dependerá do acréscimo na quantidade de alunos 

considerando a proporção de acréscimo de 01 vaga para cada 100 alunos a mais .  

 § 12 -  Escolas com no mínimo 200 até 300 alunos contarão com 1(um) vice-

diretor com carga horária de 24 horas o qual perceberá uma gratificação 

correspondente a trinta e cinco por cento (35%) correspondente ao seu vencimento 

básico, sendo que o aumento do número de vagas dependerá do acrescimo na 

quantidade de alunos considerando a proporção de acréscimo de 01 vaga para 

cada 100 alunos a mais .  

§ 13 - O Vice-Diretor, quando em substituição ao Diretor por um período superior a 

trinta (30) dias, fará jus ao mesmo valor pago ao Diretor.  

§ 14 - O exercício da função de Diretor e de Vice-Diretor é privativo do profissional 

de educação da rede pública municipal de educação. 

TÍTULO IV 
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DA REMOÇÃO DE SERVIDORES E DA ALTERAÇÃO DE LOTAÇÃO 

Art. 60. Para fim de atender ao interesse da educação ou da própria administração 

municipal, em especial para suprir a falta de servidores próprios da educação ou 

de outros setores, fica autorizado o instituto da remoção do servidor em que 

consiste na transferência do servidor de outro órgão ou lotação para a educação 

ou transferência de servidor da educação para outro órgão ou outra lotação dentro 

da estrutura administrativa da prefeitura. 

Parágrafo Único: Constituem modalidades de remoção: 

I – De oficio, no interesse da Educação; 

II – A pedido a critério da Educação. 

Art. 61. Alteração de lotação do servidor da educação para outra secretaria dentro 

da estrutura da prefeitura deverá ser com a autorização do Secretário de Educação.   

CAPITULO III 

DO PLANO DE CARREIRA 

Art. 62. Na estrutura da carreira dos profissionais da educação, dos servidores da 

educação e do magistério, observam- se os seguintes princípios: 

I - Da valorização do profissional da educação, dos servidores da educação e do 

magistério, que pressupõe: 

a)  A unicidade do regime estatutário; 

b) A manutenção de um sistema permanente de formação continuada acessível a 

todo servidor, nos termos desta Lei, com vistas ao seu aperfeiçoamento profissional 

e à sua ascensão na carreira; 

c) O estabelecimento de normas e critérios que privilegiam, para fins de promoção 

na carreira, o mérito funcional, a formação continuada e o esforço pessoal do 
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servidor, preponderantemente sobre o seu tempo de serviço; 

d) A remuneração compatível com a complexidade das tarefas atribuídas ao 

servidor e o nível de responsabilidade dele exigida para desempenhar, com 

eficiência, as atribuições do cargo efetivo de que é ocupante. 

I - Da humanização do serviço público, que pressupõe, no caso específico da 

Secretaria Municipal de Educação, a garantia: 

a) Da gestão democrática; 

b) Do oferecimento de condições de trabalho adequado à participação do servidor 

em atividades coletivas;  

c) Da observância do plano de desenvolvimento da educação pública municipal e 

dos respectivos projetos político-pedagógicos. 

Art. 63. Os cargos efetivos que compõem as classes que constituem a carreira dos 

profissionais da educação e do magistério serão lotados nas escolas municipais, 

que cuidam da Creche e nas modalidades da Educação Básica oferecida pelo 

município que referem aos anos iniciais, em suas diversas modalidades, e na 

Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 64. Somente profissional de educação efetivo, com curso superior específico 

na área de educação, poderá exercer as funções de diretor e vice-diretor de escola 

municipal. 

§ 1º - Os servidores designados para desempenhar a função de confiança de Vice-

Diretor de Escola Municipal de Pré Escola tem a função de auxiliar na direção da 

escola e substituir o Diretor quando este estiver ausente. 

§ 2º - Os profissionais do magistério que forem convocados a assumir funções de 

confiança ou forem designados para desempenhar funções na Secretaria Municipal 

de Educação terão seus direitos garantidos conforme o cargo para o qual foram 

investidos através de Concurso Público. 
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SEÇÃO I 

DOS NÍVEIS E GRAUS 

Art. 65. Os cargos efetivos que compõem as classes e constituem a carreira dos 

profissionais da educação e do magistério são escalonados por níveis, a seguir 

designados  por letras maiúsculas: 

I - Nível: 

a) O inicial, pelo símbolo I; 

b) Os demais em ordem crescente, por II, III, IV, etc. 

Art. 66. Os níveis dos cargos efetivos, que podem ser de maneira linear ou não, 

constituem a promoção vertical do servidor na carreira da educação e dos 

profissionais do magistério. 

Parágrafo único. Os níveis são atribuídos aos cargos, em cada subclasse, de 

acordo com a formação e a titulação. 

CAPÍTULO IV 

DA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL E DA READAPTAÇÃO 

Art. 67. O servidor do Quadro dos Profissionais da Educação Municipal 

incapacitado parcial ou totalmente para o exercício das atribuições próprias de seu 

emprego será submetido a processo de reabilitação profissional de acordo com as 

normas do regime de previdência social. 

Art. 68. A readaptação dependerá obrigatoriamente de exame médico oficial que 

avalie esta condição, apontando detalhadamente, por meio de certificado, as 

atribuições que o servidor poderá executar. 

§1º - Com base no certificado expedido pelo médico oficial, o servidor será 

readaptado em emprego ou função compatível com a sua capacidade funcional, 
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preferencialmente em unidade escolar ou outros órgãos pertencentes a Secretaria 

Municipal de Educação, de acordo com as necessidades da administração, 

observado que: 

I - a carga horária de trabalho do readaptado será a mesma do cargo de seu 

provimento originário, excluindo-se, inclusive, eventual carga ampliada de trabalho 

que lhe estiver atribuída no momento da readaptação;  

II - deverá cumprir a totalidade de sua jornada de trabalho no cargo ou função que 

fora readaptado e, por isso, não cumprirá horas de trabalho pedagógico que 

integravam sua jornada docente;  

III - estará submetido ao horário de funcionamento da repartição na qual estiver 

lotado após a readaptação, respeitada sua jornada de trabalho, e não fará jus ao 

recesso escolar previsto no calendário destinado aos integrantes das classes 

docentes;  

IV - a readaptação não acarretará diminuição de vencimentos, observado o 

disposto no inciso I;  

V- não fará jus às progressões funcionais previstas nesta Lei. 

§2º - O readaptado não pode, sob qualquer pretexto, negar-se a se submeter à 

inspeção médica periódica, que será realizada mediante convocações feitas pela 

administração municipal ou pelo órgão previdenciário. 

§3º - Havendo restabelecimento da capacidade de trabalho, assim constatado em 

inspeção médica, cessa a readaptação, devendo o readaptado retornar ao emprego 

originário. 

Art. 69.  É defesa a readaptação do servidor em período de estágio probatório, 

razão pela qual a constatação de qualquer limitação para o emprego de que seja 

titular, durante este período, dará causa à exoneração. 

Art. 70. As classes e/ou aulas serão consideradas vagas e disponíveis para 
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atribuição após a publicação de portaria dispondo sobre a concessão de 

readaptação de seus titulares. 

§1º - Cessada a readaptação, o tempo de serviço prestado nesta condição não será 

considerado no campo de atuação para efeito de atribuição de classes e ou aulas. 

§2º - Caso a cessação da readaptação ocorra durante o ano letivo, o docente ficará 

a disposição da Secretaria Municipal de Educação até a próxima atribuição de 

classes e ou aulas, quando terá atribuída classe e/ou aula de acordo com a sua 

nova classificação. 

CAPÍTULO V 

TITULO I 

DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO 

Art. 71. O vencimento em seus níveis iniciais é o fixado no Anexo III, salvo o 

vencimento dos professores e pedagogos que serão proporcionais ao estabelecido 

para o valor do Piso Salarial Nacional. 

§ 1º - Atendendo-se à promoção os níveis serão alcançados pelo servidor na  forma 

do anexo II desta Lei. 

§ 2º - Considerando que a remuneração mínima do Profissional do Magistério 

Público da Educação Básica é a proporcional ao Piso Salarial Nacional do 

Magistério definido pelo MEC, nos termos do art. 5º da Lei Federal nº 11.738, de 

16 de julho de 2008, que regulamenta a alínea “e” do inciso III do art. 60 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, a remuneração será automaticamente 

alterada a partir da vigência de novo valor do Piso ou forma de remuneração.  

CAPÍTULO VI 

DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO 

TITULO III 
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ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES 

 

Art.72. Apenas o profissional do magistério, cujo ingresso no serviço público 

municipal tenha sido por meio de concurso público ou que tenha adquirido 

estabilidade constitucional, poderá ser enquadrado nos níveis e referências 

integrantes do quadro permanente desta Lei, desde que, concomitantemente: 

I - esteja lotado e em exercício regular nas Unidades Escolares Municipais de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental ou na Secretaria Municipal da Educação, 

respeitadas as previsões desta Lei; 

II - as atribuições efetivamente exercidas sejam iguais ou correlatadas às previstas 

nas especificações desta Lei. 

Art. 73. Os profissionais do magistério cedidos para outros órgãos ou poderes, em 

licença sem vencimentos ou em desvio de função somente serão enquadrados 

nesta carreira quando do seu retorno ao efetivo exercício do magistério. 

§ 1º´- Para enquadrar o profissional que retornar ao efetivo exercício será 

considerado o tempo de serviço e o nível de formação quando da cessão ou do 

início do desvio de função. 

§ 2º - O profissional do magistério que, a partir da vigência desta Lei, for cedido 

para outro órgão público ou poder, ou mesmo que usufruir de licença sem 

vencimentos, terá sua evolução nesta carreira suspensa até a data do retorno ao 

efetivo exercício. 

Art. 74. O enquadramento do profissional do magistério por Merecimento nesta 

carreira dar-se-á na Referência que atingir, considerando-se o seu tempo de efetivo 

exercício, computado a partir do 1º (primeiro) triênio, a partir de 1988, quando 

entraram em vigor as normas constitucionais com previsão de estabilidade e 

avaliação funcional. 
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Parágrafo único – Somente será enquadramento em nível subsequente o 

professor que comprovar o efetivo exercício das funções na sala de aula devendo 

ser considerado como efetivo exercício para o fim de progressão vertical o período 

em que o servidor tenha exercido cargo de comissionado considerado como de 

natureza política. 

Art. 75.  Em até 60 dias após a vigência desta Lei, o setor de RH da Prefeitura 

Municipal de Aricanduva, publicará a relação nominal dos profissionais do 

magistério abrangidos por esta nova carreira com as referidas informações do novo 

enquadramento. 

§ 1º - O profissional do Magistério que discordar do enquadramento poderá 

submeter suas razões à Secretaria Municipal da Educação, para análise, dentro do 

prazo de até 30 dias, a contar da data do primeiro contracheque com o novo 

enquadramento. 

§ 2º - Passados 30 dias da emissão do primeiro contracheque com o novo 

enquadramento, de que trata do caput deste artigo sem que haja manifestação do 

Profissional do Magistério, a Secretaria Municipal da Administração submeterá ao 

Prefeito Municipal, proposta de enquadramento definitivo. 

Art. 76. As diferenças de vencimento verificadas em decorrência da proposta de 

enquadramento na presente Lei serão pagas como vantagem pessoal 

nominalmente identificada. 

Parágrafo único. A partir da vigência desta Lei somente incidirão sobre a 

vantagem pessoal de que trata este artigo os reajustes salariais anuais, não sendo 

possível qualquer benefício de acréscimos oriundos de avanço na carreira a partir 

de titulação, tempo de serviço e merecimento. 

Art.77.  A implantação do plano de que trata esta Lei, levará em consideração o 

nível que o servidor se encontra, conforme o que se segue abaixo, após levará em 

consideração o tempo de serviço no cargo efetivo para fins de progressão salarial 

e apurará as promoções salariais que o servidor fazer jus. 
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I - enquadramento de todos os profissionais do magistério de acordo com o tempo 

de serviço após concurso público, em efetivo exercício na Rede Municipal de 

Aricanduva, até a vigência desta Lei; 

II - enquadramento de todos os profissionais do magistério de acordo com o nível 

de formação profissional até a vigência desta Lei, desde que respeitada a formação 

em nível superior e de pós-graduação na área para a qual prestou concurso público 

e nas áreas em que existe atendimento na Rede Municipal de Ensino de 

Aricanduva; 

Parágrafo único – O enquadramento dos profissionais do magistério na estrutura 

desta Lei observará o Anexo II. 

 

CAPÍTULO VII 

DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA 

Art. 78. O desenvolvimento do servidor na carreira do quadro da educação e do 

magistério             se dará por promoção, na vertical e progressão na horizontal. 

Art. 79. A promoção vertical ocorrerá pela mudança do atual nível ocupado pelo 

servidor para nível superior, em decorrência de sua formação ou titulação, 

articulado com o Projeto Político-Pedagógico e será concedida aos servidores 

efetivos, após aprovação em Estágio Probatório, que possuam graduação superior 

àquela exigida para o provimento do cargo ocupado, nos percentuais definidos no 

Anexo VI. 

§1º - Não se aplica os adicionais quando for exigência para provimento no cargo 

sendo considerado nível A. 

§ 2º - A progressão na carreira, prevista nesta subseção, poderá ocorrer de forma 

linear ou não, dependendo das titulações apresentadas pelo servidor requerente. 
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§ 3º - Quando o nível do servidor mudar para aquele não imediatamente superior 

ao anteriormente ocupado, fará o mesmo jus a letra e aos acréscimos da 

porcentagem correspondentes aos títulos apresentados, podendo o nível passar de 

uma letra para outra não imediatamente superior, conforme o disposto no caput 

deste artigo, e regulamentados pelos incisos de I a V. 

§ 4º - Havendo diferença de porcentagem em título já apresentado pelo servidor 

será        corrigida a diferença até o percentual aplicado por esta lei, mediante 

requerimento do servidor, e não retroagindo seus efeitos a períodos anteriores a 

promulgação desta lei. 

Art. 80. Para efeito da promoção vertical, a titulação do servidor deve ser 

comprovada por meio de diplomas de curso superior na área de educação e ou 

certificado de pós- graduação latu sensu de no mínimo 360 (Trezentos e sessenta 

horas) ou título de pós- graduação strictu sensu expedido por instituição 

regularmente autorizada pelo MEC para ministrar cursos ou desenvolver programas 

voltados para a área da Educação, para os ocupantes de cargos da classe I, classe 

II, classe III e classe IV. 

Art. 81. Não poderá ser elevado por titulação o profissional do magistério: 

I - em estágio probatório; 

II - em disponibilidade, em cessão para outra área da administração municipal; 

III - em licença para tratar de interesses particulares; 

IV - em licença médica superior a 30 dias contínuos ou 45 dias intercalados, exceto 

aquelas amparadas pela Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, quais sejam: 

tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia 

grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, 

cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia 

grave, estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da 
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deficiência imunológica adquirida (aids) ou contaminação por radiação, monovisão, 

com base em conclusão da medicina especializada; 

V - em afastamento para exercer mandato eletivo com horário não compatível para 

desempenho das funções. 

§ 1º - O profissional e ou servidor da Educação, afastado nas hipóteses dos incisos 

II ao V, poderá obter a elevação por titulação quando do seu retorno ao trabalho. 

§ 2º  - O direito à progressão por titulação ou qualificação poderá ser pleiteado a 

cada 02 (dois) anos de efetivo exercício na classe, em intervalos anuais alternados 

ao da progressão por mérito. 

§ 3º - Sujeitar-se-á o servidor à avaliação de desempenho de seu cargo, relativo a 

cada ano do interstício referido no inciso I do § 2.º deste artigo, na forma do 

regulamento. 

§ 4º - Enquanto o servidor estiver respondendo a inquérito ou processo 

administrativo disciplinar, interrompe-se o decurso do interstício de progressão, no 

caso de absolvição, contar-se-á em favor do servidor o tempo de interrupção. 

Art. 82. A promoção horizontal se dará de 05 em 05 anos de efetivo exercício no 

cargo em percentual estabelecido por Comissão de Avaliação devidamente 

designada por ato próprio expedido pelo Prefeito Municipal em conjunto com 

Secretário de Educação até 5% (cinco por cento) sobre o vencimento básico. 

SEÇÃO I 

DAS LICENÇAS 

Art. 83. Ao Profissional do Magistério estável, a cada período de 5 (cinco) anos de 

efetivo exercício, é assegurado o direito à Licença Especial de três meses com 

vencimento e demais vantagens adicionadas ao vencimento básico. 

I - Não se inclui no prazo de fruição de Licença Especial o período de férias 
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regulamentares, de licença para tratamento de saúde e de licença maternidade. 

SEÇÃO II 

DA CEDÊNCIA OU CESSÃO 

 

Art. 84. Cedência ou cessão é o ato pelo qual o Profissional da Educação é posto 

à disposição de entidade, entes federados ou órgão não integrante da Rede 

Municipal de Ensino. 

§1º - A cedência ou cessão será sem ônus para o Ensino Municipal e será 

concedida pelo prazo de 01 (um) ano, renovável anualmente segundo a 

necessidade e a possibilidade das partes. 

§ 2º - Em casos excepcionais, a cedência ou cessão poderá dar-se com ônus para 

o Ensino Municipal: 

I - Quando se tratar de Instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e 

com atuação exclusiva em educação especial; 

II - Quando o Profissional da Educação for cedido para desenvolver atividades em 

programas ou projetos específicos na área da educação, voltados ao 

desenvolvimento da educação infantil ou ensino fundamental, em órgãos públicos 

ou instituições privadas sem fins lucrativos; 

III - Quando a entidade, entre federado (outro município) ou órgão solicitante 

compensar a Rede Municipal de Ensino com Funcionário da Educação habilitado 

para o exercício de funções da Educação Básica Municipal ou com serviço de valor 

equivalente ao custo anula do cedido; 

IV - Quando o Profissional do Magistério for cedido para o desempenho de mandato 

em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, estadual 

ou municipal, sindicato da categoria a que pertence em função do cargo ocupado, 

sem prejuízo de remuneração e direitos. 
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Art. 85. Será cedido um profissional do Magistério, eleito, em assembleia da 

categoria, para desempenhar atividades sindicais vinculadas ao sindicato, 

federação ou confederação representativa da categoria. 

Parágrafo único - A cedência de que se trata o Caput deste artigo terá duração 

igual ao mandato, devendo ser prorrogada no caso de reeleição. 

Art.86. A cedência ou cessão para exercício de atividades estranhas à Educação 

Básica ou não estabelecida nesta Lei, interrompe o interstício para a progressão. 

 

Parágrafo único - A cedência para o desempenho de atividades sindicais não 

interrompe o interstício para a progressão. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS RESPONSABILIDADES, PENALDADES E PROCESSO ADMINISTRATIVO  

Seção I  

DAS RESPONSABILIDADE E PENALIDADES  

Art. 87. O ocupante de cargo ou função do Quadro dos Profissionais da Educação 

Público Municipal responderá nos termos da legislação vigente pelo exercício 

irregular das suas atribuições.  

Art. 88. São penas disciplinares: 

I - Advertência; 

II - Repreensão; 

III - Suspensão;  

IV - Demissão. 
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§1º - A advertência será escrita e aplicada ao servidor que incorrer no 

descumprimento de seus deveres e nos seguintes casos, quando:  

I - retirar-se do local onde exerce expediente sem prévia autorização do superior 

imediato; 

Il - tratar de assunto particular durante o horário de trabalho;  

III - faltar com respeito aos alunos, pais, funcionários, professores ou desacatar as 

autoridades; 

IV - retirar sem prévia autorização da autoridade competente, quaisquer 

documentos ou material pertencente Unidade Escolar;  

V - confiar a outra pessoa, fora dos casos previstos em lei, sem prévia autorização 

do superior imediato, desempenho do emprego ou função que lhe compete; 

VI - deixar de entregar a documentação, fichas, relatórios e avaliações de alunos 

ou de classes, nos finais dos períodos letivos;  

VII - descumprimento de demais deveres e proibições previstas nesta Lei e na 

legislação vigente.  

§2º - A repreensão dar-se-á através de advertência escrita, nos casos de 

reincidência dos atos previstos no parágrafo anterior, devendo estar registrado no 

ato de repreensão os fatos motivadores da penalidade.  

§3º - A suspensão será aplicada ao servidor, na ocorrência de faltas graves, quando 

por sua repetição ou natureza representarem violação dos deveres ou quando 

praticar ato previsto nas proibições previstas nesta Lei ou na legislação municipal 

vigente.  

§4º - Constituem-se justa causa para rescisão do contrato de trabalho, a bem do 

serviço público, apurados através de processo disciplinar: 

I - crime contra a administração pública; 
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II - abandono de emprego;  

III - inassiduidade habitual;  

IV - improbidade administrativa;  

V - incontinência pública e conduta escandalosa, durante o horário de trabalho; 

VI - insubordinação grave em serviço;  

VII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legitima defesa 

própria ou de terceiros;  

VIII - aplicação irregular de dinheiro público;  

IX - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio público;  

X - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;  

XI - apresentação de diploma ou documentos falsos para fins de progressão 

funcional ou outra finalidade.  

Art. 89. Configura abandono de emprego a ausência intencional do serviço por 

mais de 30 (trinta) dias consecutivos, ou o ato que torne incompatível o exercício 

do emprego.  

Art. 90. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa 

justificada, por 60 (sessenta) dias intercalados, apurados a cada 12 (doze) meses 

de vigência do contrato de trabalho.  

Art. 91. Para aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a 

gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço 

público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais, 

observando-se proporção entre o ato praticado e a pena a ser aplicada. 

Art. 92. O superior hierárquico que tomar conhecimento de fatos ou irregularidades 
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praticados por ocupante de cargo do Quadro do Magistério Público Municipal 

deverá relatar o fato, por escrito, ao Secretário Municipal de Educação, que 

determinará a instauração de processo de apuração preliminar através de 

comissão, designada especificamente para tal finalidade.  

§1º - A Comissão referida no caput deste artigo será constituída por três servidores 

ocupantes de emprego de provimento efetivo, de condição hierárquica igual ou 

superior ao servidor motivador dos fatos, indicados pelo superior imediato.  

§2º - O prazo para a conclusão da apuração preliminar será de 30 (trinta) dias, 

prorrogável por até igual período.  

§3º - Para a apuração preliminar a comissão procederá de acordo com esta lei e 

demais normas previstas na legislação municipal, sempre respeitando o 

contraditório e ampla defesa.  

Art. 93. A apuração preliminar poderá resultar em:  

I - arquivamento do processo; 

II - aplicação das penalidades de advertência ou repreensão; 

III - instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar.  

§1º - Se a decisão da comissão for pelo arquivamento do processo, encaminhará 

relatório ao Secretário Municipal de Educação, a quem caberá promover o 

arquivamento, salvo se flagrantemente contrária à prova dos autos.  

§2º - Se a comissão concluir pela aplicação das penalidades de advertência ou 

repreensão, encaminhará o relatório ao Secretário Municipal de Educação, a quem 

caberá a aplicação da penalidade, salvo se flagrantemente contrária a prova dos 

autos.  

§3º - Se a comissão entender que os fatos podem resultar em aplicação de 

penalidades de suspensão ou demissão, diante da gravidade ou reincidência dos 
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fatos ou, ainda, diante da impossibilidade de identificação da autoria ou 

materialidade dos fatos, emitirá relatório ao Secretário Municipal de Educação, que 

encaminhará o expediente para a adoção de medidas necessárias à abertura de 

Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, conforme o caso, observado o 

procedimento previsto na legislação municipal.  

Art. 94. Qualquer que seja a decisão da comissão de apuração preliminar, o 

relatório deverá ser fundamentado.  

Art. 95. O Secretário Municipal de Educação acatará o relatório da comissão, salvo 

quando contrário às provas dos autos.  

Parágrafo único - Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, 

a autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, 

abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade.  

Art. 96. As penas de suspensão e demissão serão aplicadas pelo Prefeito Municipal 

depois de concluídos os respectivos processos de sindicância e administrativo 

disciplinar, instaurados pela autoridade competente, nos termos da legislação 

municipal vigente, sendo assegurado ao servidor o direito ao contraditório e ampla 

defesa.  

Art. 97. O processo administrativo será realizado por uma comissão processante 

formada por 03 (três) servidores ocupantes de emprego de provimento efetivo, de 

condição hierárquica igual ou superior ao servidor motivador dos fatos, indicados 

pelo superior imediato.  

Art. 98. O prazo para conclusão do processo administrativo será de sessenta (60) 

dias a contar da citação do servidor acusado, prorrogável por até igual período.  

CAPÍTULO IX  

DA COMISSÃO DE GESTÃO DO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO 

Art. 99. Fica criada a Comissão de Gestão do Plano de Carreira dos Profissionais 
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e Servidores da Educação, com as atribuições de:  

I - coordenar o processo de avaliação de desempenho dos servidores em estágio 

probatório do Quadro dos Profissionais da Educação Público Municipal, nos termos 

da Constituição Federal e legislação municipal específica; 

II - coordenar o processo de Avaliação de Desempenho dos servidores efetivos do 

Quadro dos Profissionais da Educação Público Municipal, objetivando a aplicação 

do instituto da progressão funcional e a progressão por titulação.  

§ 1º - A Comissão de Gestão do Plano de Carreira dos Profissionais da Educação 

será constituída por 05 (cinco) membros titulares e seus respectivos suplentes, 

sendo membro nato o Secretário Municipal de Educação que a presidirá e indicará 

2 (dois) servidores da Secretaria de Educação e mais 2 (dois) representantes dos 

servidores efetivos e estáveis, por estes escolhidos.  

§ 2º - A alternância dos membros da Comissão de Gestão do Plano de Carreira dos 

Profissionais da Educação escolhidos pelos servidores verificar-se-á a cada 03 

(três) anos de participação, a contar da data de publicação do ato de designação, 

permitida uma recondução por igual período, observados, para substituição de seus 

participantes, os critérios dispostos neste Capítulo. 

§ 3º -  Na eventual ausência do Secretário Municipal de Educação, a presidência 

da Comissão será exercida por membro da Comissão por ele indicado.  

Art. 100. A Comissão de Gestão do Plano de Carreira dos Profissionais da 

Educação terá sua organização e funcionamento regulamentados por decreto do 

Prefeito Municipal.  

Art.101. A Comissão de Gestão do Plano de Carreira dos Profissionais da 

Educação, no exercício de suas atribuições, contará com o suporte do setor 

responsável pela gestão de pessoal. 

CAPÍTULO X 
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DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

Art. 102. Os atuais servidores públicos municipais que ocupam os cargos de 

Auxiliar de Educação Infantil – Monitores, que já eram detentores da formação 

especificada para ocuparem o cargo de professor de creche por ocasião do 

concurso público que realizaram bem como as atribuições legais previstas para o 

cargo ou desempenhadas pelos servidores para o cargo de Auxiliar de Educação 

Infantil sejam similares com as funções dos docentes de Creche, serão 

enquadrados como Professor I – Creche, com as mesmas atribuições inerentes ao 

cargo de professor de Creche, mesmos direitos, jornada de trabalho e 

remuneração, após requerimento protocolizado junto ao setor  pessoal pelo 

servidor interessado com a comprovação do direito por meio cópia de  documentos.  

§ 1º - Somente serão enquadrados como professores I – Creche os ocupantes dos 

cargos efetivos de Auxiliar de Creche/Monitor que comprovarem os requisitos 

postos no caput deste artigo. 

§ 2º - A Os servidores que não possuem a formação especificada no caput deste 

artigo permanecerão nos cargos originais de posse, vinculados como  profissionais 

da educação.  

TÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

Art. 103. Os atuais servidores e profissionais da educação, efetivos, estáveis ficam 

enquadrados no nível de sua habilitação em conformidade com as disposições de 

enquadramento constantes no Anexo II desta Lei. 

Art. 104. É assegurada a revisão geral anual sobre os vencimentos dos 

servidores da educação na mesma data dos demais servidores do Município, 

excetuados os professores que são remunerados pelo Piso Nacional. 

Art. 105. Os cargos dos profissionais da educação básica são os constantes desta 

Lei. 
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Art.106. Será paga gratificação de 2% aos profissionais dos anos iniciais do ensino 

fundamental que trabalham com as matérias avaliadas no SAEB/IDEB da 

instituição escolar em que a avaliação demonstrou melhoria em pelo 1% por cento.  

Art. 107. Às omissões da presente lei aplica-se a Lei que versa sobre o Estatuto 

dos Servidores Públicos Municipais no que couber.   

Art. 108. As despesas decorrentes da ampliação desta Lei, correrão por conta de 

dotações orçamentárias próprias previstas em orçamento e de créditos 

adicionais suplementares que se fizerem necessários, de acordo com as normas 

legais vigente. 

Art.  109.  São partes integrantes desta Lei os seguintes anexos: 

I – Anexo I – Organização Administrativa da Educação Municipal;  

II  - Anexo II - Tabela de Enquadramento dos Servidores da Educação no Plano de 

Cargos; 

III - Anexo III - Tabela de Cargos, Vagas e Vencimento dos Servidores Efetivos 

Nivel Superior – NS - Tabela de Cargos, Vagas e Vencimento dos Servidores 

Efetivos Nivel Médio – NM  - Tabela de cargos, Vagas e Vencimento dos Servidores 

efetivos nivel fundamental – NF; 

IV – Anexo IV  - Tabela de Cargos Enquadrados; 

V- Anexo  V- Tabela de Progressão Salarial dos Servidores da Educação; 

VI – Anexo  VI  - Tabela de Promoção Salarial dos Servidores da Educação; 

VII - Anexo VII- Descrição e Especificação do Quadro dos  Servidores e 

Profissionais da Educação Básica; 

VIII - Anexo VIII - Formulário de Acompanhamento do Desempenho  Profissional. 

Art. 110. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 111. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial Lei 

Complementar nº. 411/2011 que dispoe sore Plano Geral de Cargos, Carreiras e 

Remuneração dos Profissionais da Educação Básica de Aricanduva, Lei nº 

655/2021 que “Dispõe sobre a concessão de ABONO SALARIAL aos profissionais 

da Educação Básica da Rede Pública Municipal e dá outras providências”; Lei 

Complementar nº 685;2022 que “Adequa o vencimento básico dos diretores 

escolares e supervisores escolares que compõem a rede municipal de ensino de 

Aricanduva em conformidade com o valor do Piso Salarial Profissional Nacional 

para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica, e dá outras 

providências”, Lei Complementar n° 681/2022 que “Dispõe sobre criação de vagas 

de Auxiliar de Educação Infantil na Lei Complementar 411/2011, define atribuições 

e pré-requisitos para provimento do cargo, e dá outras providências”; Lei 

Complementar nº 610/2019, Lei Complementar nº 634 /2020 que “Altera o Plano 

Geral de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 

de Aricanduva (Lei Complementar nº. 411/2011), e dá outras providências”, e Lei 

547/2016 que Concede Reajuste aos Cargos da Educação. 

Aricanduva – MG, 05 de outubro de 2022. 

VALDEIR SANTOS COIMBRA 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 

A organização administrativa da Secretaria Municipal de Educação reger-se-á 

pelas disposições aqui expostas. 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

À Secretaria Municipal de Educação compete: 

 Dirigir e administrar as escolas municipais e municipalizadas de qualquer 

natureza e bibliotecas; 

 Estabelecer programas anuais de ensino, observadas as disposições em vigor; 

 Inspecionar, periodicamente, as escolas municipais e municipalizadas, 

representando ao Prefeito sobre as medidas de ordem material e higiênica de que 

carecem; 

 Coordenar as ações das escolas municipais e municipalizadas, planificando 

provas e normas de correção; 

 Fiscalizar o ensino ministrado nas escolas da rede municipal e a eficiência 

dos professores; 

 Opinar sobre a admissão de professores, evitando-se, tanto quanto possível, 

a admissão de leigos, promovendo a melhoria e o aperfeiçoamento do ensino; 

 Informar os processos relativos aos seus serviços; 

 Representar ao Prefeito o abandono de cargos das escolas municipais e 

municipalizadas; 

 Elaborar, mensalmente, boletim demonstrativo dos trabalhos executados e 

atestar o comportamento do pessoal docente e administrativo bem como do corpo 

discente; 

 Estabelecer horários e turnos, de acordo com a proposição e justificativa dos 

professores e previamente aprovados pelo Prefeito; 

 Propor a criação, localização, transferência ou reabertura de escolas, bem 
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como a sua extinção, quando se fizerem necessárias, de acordo com a demanda e 

consideração do Prefeito Municipal; 

 Manter em perfeita ordem os elementos relativos à localização, denominação, 

funcionamento, matrícula e frequência de cada Escola; 

 Orientar e acompanhar o trabalho de seus comandados; 

 Superintender a biblioteca pública; 

 Coordenar todos os serviços de merenda escolar, além de participar 

efetivamente no processo licitatório para aquisição das mesmas; 

 Coordenar todo o sistema de transporte escolar do município; 

 Dar suporte às escolas municipais e municipalizadas, para que as mesmas 

tenham um funcionamento satisfatório; 

 Ministrar o ensino nas creches, educação infantil, anos iniciais do ensino 

fundamental, de acordo com o programa de ensino estabelecido pelo Estado; 

 Incentivar a matrícula e a frequência da população em idade escolar, 

promovendo as medidas tendentes a elevar o índice de alfabetização do Município; 

 Tomar as providências cabíveis ao desenvolvimento do ensino; 

 Guardar, conservar e manter sob sua supervisão, todos os veículos do setor, 

registrá-los e manter estreita colaboração com os demais departamentos, visando 

o bom relacionamento quando da requisição de veículos pelos mesmos; 

 Fazer encaminhar as oficinas, através do encarregado de máquinas e 

transportes, os veículos que necessitarem de reparos, fazer a sua revisão, velando 

pela sua conservação                     e de seus acessórios, isto com despacho do responsável 

pelo setor; 

ANEXO II 

TABELA DE ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO NO 
PLANO DE CARGOS 

NIVEL DESCRIÇÃO TEMPO DE SERVIÇO 

I Profissional da educação efetivo, submetido ao período de estágio 
probatório e com 5 anos de serviço público no cargo efetivo e que 
obtiver desempenho satisfatório em sua avaliação de desempenho 
ao final do segundo período aquisitivo de Merecimento. 
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II Profissional da educação enquadrado no nível I, após pelo menos 
10 anos e um dia de efetivo exercício e que obtiver desempenho 
satisfatório em sua avaliação de desempenho ao final do segundo 
período aquisitivo de Merecimento 

III Profissional da educação enquadrado no nível II, após pelo menos 
15 anos e um dia de efetivo exercício na Rede Municipal de 
Aricanduva e que obtiver desempenho satisfatório em suas 
avaliações 

IV Profissional da educação enquadrado no nível III, após pelo menos 
20 anos e um dia de efetivo exercício e que obtiver desempenho 
satisfatório em suas avaliações de desempenho; 

V Profissional da educação enquadrado no nível IV, após pelo menos 
25 anos e um dia de efetivo exercício e que obtiver desempenho 
satisfatório em suas avaliações 

VI Profissional da educação enquadrado no nível V, após pelo menos 
30 anos e um dia de efetivo exercício e que obtiver desempenho 
satisfatório em suas avaliações; 

VII Profissional da educação enquadrado no nível VI que alcançou 
desempenho satisfatório na avaliação de desempenho após pelo 
menos 35 anos e um dia de efetivo exercício 

* Deverá realizar o enquadramento do servidor no novo plano de cargos e salários devendo 
primeiramente alocar o servidor no nível correspondente ao seu tempo de serviço e após 
enquadrar no percentual de progressão correspondente. 

ANEXO III 

TABELA DE CARGOS, VAGAS E VENCIMENTO DOS SERVIDORES 

EFETIVOS NIVEL SUPERIOR – NS 

CARGO Nº VAGAS VENC. JORNADA 

DE TRAB. 

Professor I – PEB I - 

Creche Pró-Infância  

12 PPSP 24 hs 

Professor II – PEB II - Pré 

Escola e Fundamental 

46 PPSP 24 hs 

Professor de Educação 

Física 

02 PPSP 24 hs 

Especialista da Educação 

Básica 

03 PPSP 40hs 
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Especialista da Educação 

Básica 

02 PPSP 20hs 

Nutricionista   01 R$ 2.200,00 30hs 

Psicólogo 01 R$ 2.200,00 30hs 

Assistente Social 01 R$ 2.200,00 30hs 

* PPSP – Proporcional ao Piso Salarial de Professores da educação básica 

TABELA DE CARGOS, VAGAS E VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS 

NIVEL MÉDIO  - SÍMBOLO: NM 

CARGOS EFETIVOS - 

símbolo “CEM” 

Nº VAGAS VENCIMENTO 

Monitor de criança 16 R$ 1.212,00* 

Auxiliar de creche 15 R$ 1.212,00* 

Secretário de Escola 01 R$ 1.212,00* 

* Vencimento corrigido na mesma proporção do salário minimo nacional 

 

TABELA DE CARGOS, VAGAS E VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS 

NIVEL FUNDAMENTAL  - SÍMBOLO: NF 

CARGOS EFETIVOS - 

símbolo “CEM” 

Nº VAGAS VENCIMENTO 

Servente Escolar 10 R$ 1.365,00 
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ANEXO IV  

TABELA DE CARGOS ENQUADRADOS 

SITUAÇÃO 

ANTERIOR 

VAGAS 

ANTERIORES 

SITUAÇÃO 

ENQUADRADA 

VAGAS ATUAIS 

Monitor de 

transporte 

escolar 

12 Monitor de 

criancas 

12 

 

ANEXO V 

TABELA DE PROGRESSÃO SALARIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO  

NIVEL DE OCUPAÇÃO NO CARGO PERCENTUAL DE PROGRESSÃO 

NIVEL I Progressão de até 5% após completado 
05 anos de efetivo exercício no cargo.  

NIVEL II  Progressão de até 5% após completado 
05 anos de efetivo exercício da 
concessão do nível I. 

NIVEL III Progressão de até 5% após completado 
05 anos de efetivo exercício da 
concessão do nível II. 

NIVEL IV Progressão de até 5% após completado 
05 anos de efetivo exercício da 
concessão do nível III. 

NIVEL V  Progressão de até 5% após completado 
05 anos de efetivo exercício da 
concessão do nível IV. 

NIVEL VI Progressão de até 5% após completado 
05 anos de efetivo exercício da 
concessão do nível V. 

NIVEL VII  Progressão de até 5% após completado 
05 anos de efetivo exercício da 
concessão do nível VI. 

*Incidirá o percentual de progressão salarial no valor do vencimento básico do servidor após 
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avaliação positiva realizada por Comissão de Avaliação de Desempenho. 

 

ANEXO VI 

TABELA DE PROMOÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO  

NIVEL  APRIMORAMENTO  REFERÊNCIA 

ENSINO MÉDIO COMPLETO 2,5% A 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO 5% B 

PÓS GRADUAÇÃO  10% C 

MESTRADO  20% D 

DOUTORADO 35% E 

* A promoção salarial se dará a cada comprovante de estudos apresentado. 

*Poderá utilizar até 01 (um) comprovante de estudo realizado antes da 
implementação desta lei.  

*Somente será concedida nova promoção com base no mesmo nível  (pós 
graduação, ou mestrado ou doutorado)   no limite de 03 (três), sendo o interstício 
temporal de 05 (cinco) anos para nova concessão. 

 

ANEXO  VII 

DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO QUADRO DOS PROFISSIONAIS E 

SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

I – CLASSE DE DOCENTES 

PROFESSOR DE EDUCAÇAO BÁSICA I - quando atuar na       Educação Infantil, 

modalidade creche: 

 Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da 

unidade escolar; 

 Participar do processo de elaboração do Plano de Gestão e da Proposta 
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Pedagógica da Unidade Escolar 

 Zelar pela aprendizagem dos alunos;  

 Manter atualizados os registros das ações pedagógicas, tendo em vista a 

avaliação  contínua do processo educativo; 

 Apresentar à Direção, nos prazos fixados, a programação das atividades 

planejadas;  

 Ministrar os dias letivos e horas estabelecidas e participar de todas as 

atividades previstas no calendário escolar; 

  Participar das reuniões pedagógicas e de todas as atividades escolares 

constantes do planejamento anual, bem como participar integralmente dos períodos 

dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;  

 Cientificar a Direção de todas as irregularidades ocorridas na unidade escolar, 

das quais tenha conhecimento;  

 Buscar, numa perspectiva de formação permanente, o aprimoramento do seu 

desempenho profissional e ampliação do seu conhecimento;  

 Observar constantemente os alunos em relação ao seu bem estar, 

considerando a sua saúde física, mental, psicológica e social, tomando as medidas 

necessárias na ocorrência de alterações; 

 Propor e participar de brincadeiras adequadas à fase de desenvolvimento dos 

alunos, em diferentes espaços; 

  Estimular os alunos na conservação dos diferentes ambientes e materiais; 

  Manter rigorosamente a higiene pessoal das crianças;  

 Planejar, Desenvolver, acompanhar e orientar atividades que promovam a 

aquisição de hábitos de higiene e saúde;  

 Garantir o banho de sol, diariamente, para os bebês, estimulando-os com 

atividades diversificadas;  

 Auxiliar, orientar e acompanhar as crianças no controle de esfíncteres e se 

necessário completar a higiene;  

 Orientar e acompanhar a troca de roupas pelas crianças, estimulando para 

que, gradativamente, elas conquistem autonomia;  

 Acompanhar o sono/repouso das crianças, permanecendo junto das mesmas;   
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 Incentivar a criança a ingerir os diversos alimentos oferecidos no cardápio 

da instituição educacional, respeitando o ritmo e o paladar de cada um, 

auxiliando-os a conquistar a autonomia;  

 Organizar, auxiliar e orientar a alimentação e hidratação das crianças; 

alimentar e hidratar os bebês, estimulando a eructação após as refeições; 

  Examinar os materiais antes do uso, quanto aos aspectos de estabilidade e 

segurança; 

  Orientar a higienização dos brinquedos; 

  Zelar pela segurança e bem estar das crianças durante o período em 

que permanecem no ambiente escolar; 

  Participar de reuniões com os pais e com a comunidade, quando convocado;  

  Executar tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo seu superior 

hierárquico. 

Requisitos: Curso superior de licenciatura de graduação plena em Pedagogia ou 

Curso Normal em nível superior, com habilitação específica na área de atuação. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - quando Atuar na Pré- Escola nos 

anos iniciais do ensino fundamental: 

 Desempenhar tarefas afins  

 Executar tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo seu superior 

hierárquico;   

 Participar do processo de elaboração do Plano de Gestão e da Proposta 

Pedagógica da Unidade Escolar;   

 Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da 

unidade escolar;   

 Planejar, executar, avaliar e registrar os objetivos e as atividades do 

processo educativo, numa perspectiva coletiva e integradora;  

 Zelar pela aprendizagem dos alunos;  

 Manter atualizados os registros das ações pedagógicas, tendo em vista a 

avaliação contínua do processo educativo;  
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 Apresentar à Direção, nos prazos fixados, a programação das atividades 

planejadas;  

 Estabelecer regime de ativa e constante integração com os alunos;  

 Manter a disciplina da classe e cooperar com a manutenção da disciplina geral 

da unidade escolar recorrendo à Direção nos casos necessários;  

 Ministrar os dias letivos e horas estabelecidas e participar de todas as 

atividades previstas no calendário escolar;  

 Participar das reuniões pedagógicas e de todas as atividades escolares 

constantes do planejamento anual, bem como participar integralmente dos 

períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 

profissional;  

 Cientificar a Direção de todas as irregularidades ocorridas na unidade escolar, 

das quais tenha conhecimento;  

  Buscar, numa perspectiva de formação permanente, o aprimoramento do seu 

desempenho profissional e ampliação do seu conhecimento;  

 Participar das reuniões de avaliação do aproveitamento escolar: 

a) apresentando registros referentes às ações pedagógicas e vida escolar dos 

educandos, visando o processo educativo; 

b) analisando coletivamente as causas de aproveitamento não satisfatório e 

propondo medidas para superá-los; 

c) encaminhando à Secretaria da Escola a síntese do aproveitamento e da 

assiduidade referentes aos alunos de sua classe, conforme especificações e prazos 

fixados pelo cronograma escolar; 

 Participar de reuniões com os pais e com a comunidade, quando convocado; 

 Identificar, em conjunto com a equipe técnico-pedagógica, casos de alunos 

que apresentem necessidades de atendimento diferenciado;  

 Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;  

 Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico. 

Requisitos: Curso superior de licenciatura de graduação plena, com habilitação 

específica na área própria ou formação superior em área correspondente, com 
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complementação nos termos da legislação vigente. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA   

 Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico;  

 Organizar e realizar a docência na área de conhecimento escolar denominada 

Educação Física, responsável pelo tratamento pedagógico da cultura corporal de 

movimento produzida historicamente, com alunos(as) portadores ou não de 

necessidades especiais, matriculados(as) nas diferentes instituições escolares que 

constituem seu campo de atuação, em seus vários níveis;  

 Realizar pesquisas científicas sobre a Educação Física;  

 Organizar, coordenar, realizar, supervisionar e avaliar atividades que envolvam 

temas da cultura corporal de movimento (esporte, danças, jogos, brincadeiras, 

ginásticas, lutas etc.), tais como: jogos e competições escolares, cursos, mostras, 

festivais, torneios, gincanas e excursões;  

 Elaborar orçamentos relativos a materiais, equipamentos e aparelhos de uso 

na área;  

 Auxiliar, pedagogicamente, o planejamento, a construção, a reforma e /ou a 

ampliação de instalações destinadas à Educação Física;  

 Auxiliar e assessorar órgãos públicos e privados na elaboração, implantação, 

implementação e avaliação de políticas que envolvam a Educação Física como 

área de conhecimento escolar. 

Requisitos: Curso superior em Licenciatura Plena em Educação Física. 

 

II – CLASSE DE SUPORTE PEDAGÓGICO 

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA com ênfase em supervisão 

 Durante o período em que não estiver procedendo ao Monitoramento do 

Transporte Escolar ou auxiliando à docência em sala de aula, realizar, 

obrigatoriamente, atividades relacionadas às atribuições do cargo de acordo com 
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determinação da chefia imediata; 

   Planejar, controlar e avaliar as atividades pedagógicas na rede de ensino na 

Educação Básica, atendendo a alunos do ensino infantil, ensino fundamental, 

ensino médio e profissionalizante; 

  Orientar e coordenar as atividades dos professores; 

  Confeccionar o calendário escolar, a grade curricular, horário de provas etc.; 

  Confeccionar, em conjunto com o serviço de orientação, apostilhas para 

alunos e professores; 

  Elaborar o conteúdo pragmático do curso; 

  Confeccionar gráficos, para análise do rendimento das turmas; 

  Efetuar a análise da vida escolar de alunos; 

  Organizar e promover eventos nas escolas, tais como: gincanas, páscoas, 

comemorações cívicas etc.; 

  Visitar as classes escolares; 

  Atender a pais e alunos; 

  Efetuar reuniões com professores; 

  Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 

  Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 

Requisitos: Curso completo em Pedagogia com ênfase em supervisão. 

 

I -  AGENTES DE SERVIÇOS ESCOLARES  

SERVENTE ESCOLAR;  

 Preparar a merenda dos alunos;  

 Observar a orientação do Nutricionista ou do Diretor, quanto ao cardápio;  

 Varrer, lavar ladrilhos, azulejos, pisos, vidraças e vasilhames;  

 Manter absoluta higiene nas instalações da cantina;  

 Zelar pela conservação e limpeza do material da cantina;  

 Prepara alimentos e comidas típicas nos dias de festas do estabelecimento;  
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 Manter a higiene das instalações sanitárias;  

 Limpar as salas antes do início das aulas;  

 Zelar pela boa ordem e limpeza do material didático.  

 Colaborar na disciplina dos escolares nos corredores, nos recreios e na 

entrada e saída das aulas;  

 Prestar assistência especial aos alunos que durante o período de aulas se 

ausentarem das classes;  

 Colaborar na limpeza e ornamentação do estabelecimento, em dias de festa;  

 Dar sinal para o início e término das aulas;  

 Comparecer às reuniões, quando convocado pelo diretor; 

 Receber e transmitir recados;  

 Cuidar de hortas, jardins, quadras de esportes e demais dependências da 

escola; 

 Elaborar e distribuir merendas;  

 Desempenhar tarefas afins. 

Requisitos: Ensino Fundamental Completo, ser maior de 18 anos. 

SERVIÇOS GERAIS 

 Remover o pó  dos  móveis,  tetos,  portas,  janelas  e  equipamentos,  

espanando os  ou  limpando-os;  

 Limpar escadas, pisos,  calçadas,  banheiros,  copas,  varrendo-os,  

encerando-os ou  passando  aspirador  de  pó;  

 Limpar  utensílios  como:  cinzeiros,  lixeiros,  objetos  de  adorno,  vidros,  

janelas, entre  outros;  

 Arrumar  banheiro,  limpando-os  com  água,  sabão,  detergente  e  

desinfetante, reabastecendo-os  de  papel  higiênico,  toalhas  e  sabonetes;  

 Coletar  o  lixo  e  depositá-lo  nas  lixeiras;  

 Lavar  as  roupas  das  crianças,  lençóis,  cobertores,  toalhas  e  demais  

roupas usadas  nas  Creches  e  Núcleos  de  Educação  Infantil,  da  Rede  

Municipal  de  Ensino de  Aricanduva; 
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 Retirar  as  roupas  do  varal,    passá-las  a  ferro,  esterilizá-las  e  guardá-las  

nas respectivas  salas;  

 Efetuar  contagem  das  roupas  lavadas  e  passadas,  para  controle  das  

mesmas;  

 Executar  serviços  de  limpeza  da  área  externa  das  Unidades  Educativas, 

varrendo  ou  lavando  calçadas,  pátios,  paredes,  janelas,  como  também,  

roçando  e capinando;  

 Auxiliar  na  preparação  de  refeições  e  lanches,  descascando  e  cortando 

verduras  e  temperos,  lavando  e  secando  louças,  servindo  as  refeições      e  

lanches, fazendo  a  limpeza  da  cozinha;  

 Desentupir  pia;  

 Participar  para  o  desenvolvimento  e  acompanhamento  dos  projetos  

Municipais como,  hortas  escolares  e  o  de  arborização  de  áreas  externas;  

 Fazer  pequenos  reparos,  tais  como:  aparelhos  elétricos,  troca  de  

lâmpadas, dentre  outros,  quando  solicitados; 

 Zelar  pela  guarda  de  materiais  e  equipamentos  de  trabalho;  

 Realizar  outras  atividades  correlatas  com    a  função. 

Requisitos: Ensino médio fundamental, ser maior de 18 anos. 

 

NUTRICIONISTA 

 Realizar  outras  atividades  correlatas  com    a  função; 

  acompanhar e orientar a equipe de funcionários da cozinha e do lactário 

ligados ao Programa de Alimentação Escolar; 

  Gerenciar as atividades operacionais referentes ao fornecimento da 

alimentação; 

  estabelecer os horários das visitas técnicas rotineiras, com abrangência de 

todos os períodos de funcionamento da unidade; 

   Fiscalizar a qualidade higiênico-sanitária nas etapas de preparo, 

armazenamento e distribuição das refeições; 
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  supervisionar e orientar tecnicamente o trabalho dos manipuladores de 

alimentos, no que tange ao recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo, 

distribuição, higienização e outros procedimentos de acordo com normas de boas 

práticas; 

  realizar treinamentos in loco dos profissionais que manipulam alimentos nas 

unidades escolares, sempre que houver necessidade; 

   orientar a equipe quanto ao per capita de preparo dos alimentos e o 

proporcionado a ser servido a cada criança; 

  Inspecionar a alimentação fornecida, verificando suas características 

sensoriais (aparência, cor, odor, sabor, consistência/textura), temperatura, 

porcionamento e aceitabilidade; 

 Planejar, coordenar e supervisionar as atividades de seleção, compra e 

armazenamento de alimentos;          

 Coordenar e executar os cálculos de valor nutritivo, rendimento e custo das 

refeições/preparações culinárias;          

 Planejar, implantar, coordenar e supervisionar as atividades de pré-preparo, 

preparo, distribuição e transporte de refeições e/ou preparações culinárias;          

 Avaliar tecnicamente preparações culinárias; 

 Desenvolver manuais técnicos, rotinas de trabalho e receituários; 

  Efetuar controle periódico dos trabalhos executados;         

 Planejar, implantar, coordenar e supervisionar as atividades de higienização 

de ambientes de veículos de transporte de alimentos, equipamentos e utensílios;         

 Estabelecer e implantar formas e métodos de controle de qualidade de 

alimentos, de acordo com a legislação vigente;         

 Participar do treinamento e seleção de recursos humanos que trabalharam na 

cozinha/cantina;        

 Detectar e encaminhar ao hierárquico superior e autoridade competente, 

relatórios sobre condições da unidade de alimentação e nutrição impeditivas de boa 

prática profissional e/ou que coloquem em risco a saúde humana; 

 Orientar a execução dos cardápios, verificando as condições dos gêneros 

alimentícios, sua preparação e cozimento, sem desperdício de seus valores 

nutritivos;  
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 Recomendar os cuidados higiênicos necessários ao preparo e à conservação 

dos alimentos utilizados no preparo da merenda escolar;  

 Determinar a quantidade e qualidade dos gêneros alimentícios a serem 

adquiridos;  

 Difundir conhecimentos de nutrição e educação alimentar, através de aulas 

ministradas em cursos populares;  

 Fazer visitas periódicas às Unidades Escolares;  

 Elaborar planilhas para a compra de merenda escolar, utensílios e materiais 

de limpeza;  

 Conferir a qualidade da merenda recebida;  

 Desempenhar tarefas afins. 

Requisitos: Curso Superior em Nutrição e Registro no órgão competente. 

MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR  

 Dirigir veículos de transporte de alunos, servidores e de carga dentro e fora do 

município, inclusive em período de férias e recessos escolares;   

 Prestar serviços de transporte de passageiros em festividades, eventos e 

outros de acordo com a necessidade da secretaria de educação;  

 Cuidar da limpeza, conservação e manutenção dos veículos e fazer-lhes 

pequenos reparos quando da sua utilização;  

 Preencher fichas para controle de quilometragem percorrida, gastos de 

combustível, lubrificante e entrega de cargas;  

 Obedecer todas as normas e instruções do serviço de transporte escolar • 

Dirigir veículos de transporte de passageiros;  

 Zelar pela idoneidade e segurança no transporte de alunos e servidores; 

  Apoiar os demais setores e secretaria do município nos períodos de recessos 

escolares e/ou quando convocados pela autoridade superior; 

  Realizar outras tarefas afins de acordo com as atribuições próprias e da 

natureza do seu trabalho. 

Requisitos: Ensino Fundamental Completo, maior de 18 anos, Carteira D. 
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II – ASSISTENTES DE ADMINISTRAÇÃO  

SECRETÁRIO ESCOLAR 

 Organizar e manter em dia fichários e livros referentes à vida escolar dos 

alunos, bem como, boletins de frequência e aproveitamento; 

 Proceder a matrícula dos alunos no início de cada ano, conferindo documentos 

e registrando dados;  

 Expedir e receber guias de transferência;  

 Redigir atas, cartas, ofícios e outros documentos;  

 Apurar a frequência dos servidores do estabelecimento e fazer folhas de 

pagamento;  

 Colaborar na organização e ornamentação do estabelecimento em dias de 

festa;  

 Colaborar na disciplina dos alunos nos corredores, recreios e na entrada e 

saída das aulas;    

 Auxiliar no controle do portão (abrir e fechar, receber visitantes, identificá-los e 

encaminhá-los);  

 Xerocar e / ou mimeografar matrizes quando solicitado;  

 Fazer verificação in loco nas residências dos alunos (em caso de evasão, faltas 

injustificadas, confirmação de endereços, etc.);  

 Conferir a apuração de frequência dos alunos e informar à direção, ao 

Conselho Tutelar e aos pais, o número de faltas dos alunos, tomando as medidas 

cabíveis;  

 Manter atualizados dados dos alunos e da escola nos sistemas 

(EDUCACENSO e outros);  

 Auxiliar a direção e coordenação sempre que solicitado; 

 Preencher certificados de conclusão de curso; 

  Desempenhar tarefas afins. 

Requisitos: Ensino Médio Completo, Curso de word, excel, ser maior de 18 anos. 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

 Classificar  e  arquivar  correspondências,  relatórios,  planilhas, fichas  e  

outros  documentos,  efetuando  triagem,  ordenando,  grampeando  e etiquetando,  

para  fins  de  controle,  facilitar  sua  localização;  

 receber,  registrar  e encaminhar  correspondências,  faturas,  ordens  de  

serviços,  listagens  e  outros documentos,  separando,  conferindo  e  registrando  

dados  de  identificação,  para  fins  de controle  de  documentação  e  

prosseguimento  do  processo  de  trabalho;  

 protocolar  e despachar  documentos  e  volumes  efetuando  registros  quanto  

à  quantidade, especificações,  destino,  data  e  outras  informações  e  

acondicionando-os  em  embalagens apropriadas,  a  fim  de  evitar  extravios  e  

possibilitar  o  encaminhamento  aos interessados,  digitar  ou  datilografar  

correspondências,  tabelas,  relatórios,  circulares, memorandos,  apostilas,  

formulários  e  outros  documentos,  transcrevendo  dados manuscritos,  impressos  

e  seguindo  padrões  estabelecidos  de  estética  e  apresentação,  a fim  de  atender  

as  exigências  de  trabalho  do  órgão;   

 efetuar  levantamentos  referentes  a assuntos  diversos,  coletando  e  

registrando  dados,  a  fim  de  serem  utilizados  pelos órgãos  competentes;   

 redigir  correspondência  de  natureza  simples,  desenvolvendo assuntos  

rotineiros,  a  fim  de  obter  e/ou  prestar  informações;  

  controlar  o  material  de expediente,  ferramentas  e  instrumentos  utilizados  

na  área,  registrando  quantidade, qualidade  e  consumo  dos  mesmos,  

preparando  requisições,  conferindo  e  entregando quando  solicitado,  a  fim  de  

atender  às  necessidades  da  área  e  do  andamento  dos trabalhos;  

 realizar  controles  diversos  dentro  de    sua    área    de    atuação    recebendo   

comunicados    ou  procedendo  o  levantamento  de  dados,  e  efetuando  os  

registros pertinentes,  a  fim  de  possibilitar  o  acompanhamento  dos  serviços;  

 providenciar  a duplicação  de  documentos,  preenchendo  requisições,  

angariando  assinaturas  e dirigindo-se  ou  solicitando  o  envio  ao  centro  de  

reprografia,  a  fim  de  atender  às necessidades  do  serviço;  

 transmitir  e  receber  fax  e  e.mail;  
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 efetuar  a  recepção  e expedição  de  listagens  e  trabalhos  processados,  

verificando  prazos  de  entrega, qualidade  e  remetendo  aos  usuários; 

 Executar  outras  tarefas  compatíveis  com  as previstas  no  cargo  e/ou  com  

as  necessidades  da  Secretaria  Municipal  de  Educação. 

Requisitos: Ensino Médio Completo, Curso de word, excel, ser maior de 18 anos. 

III – SUPORTE ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL  

PSICÓLOGO  

 subsidiar a elaboração de projetos pedagógicos, planos e estratégias a partir 

de conhecimentos da Psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem; 

 participar da elaboração, execução e avaliação de políticas públicas voltadas 

à educação;  

 contribuir para a promoção dos processos de aprendizagem, buscando, 

juntamente com as equipes pedagógicas, garantir o direito a inclusão de todas as 

crianças e adolescentes; 

 orientar nos casos de dificuldades nos processos de escolarização;  

 realizar avaliação psicológica ante as necessidades específicas identificadas 

no processo ensino-aprendizado;  

 auxiliar equipes da rede pública de educação básica na integração 

comunitária entre a escola, o estudante e a família;  

 contribuir na formação continuada de profissionais da educação;  

 participar da elaboração de projetos de educação e orientação profissional;  

 contribuir em programas e projetos desenvolvidos na escola;  

 promover relações colaborativas no âmbito da equipe multiprofissional e 

entre a escola e a comunidade;  

 colaborar com 

  ações de enfrentamento à violência e aos preconceitos na escola;  

 propor articulação intersetorial no território, visando à integralidade de 

atendimento ao município, o apoio às Unidades Educacionais e o fortalecimento da 

Rede de Proteção Social;  
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 promover ações voltadas à escolarização do público da educação especial;  

 promover ações de acessibilidade;  

 propor ações, juntamente com professores, pedagogos, alunos e pais, 

funcionários técnico-administrativos e serviços gerais e a sociedade de forma 

ampla, visando a melhorias nas condições de ensino, considerando a estrutura 

física das escolas, o desenvolvimento da prática docente, a qualidade do ensino, 

entre outras condições objetivas que permeiam o ensinar e o aprender;  

 avaliar condições sócio-históricas presentes na transmissão e apropriação 

de conhecimentos; 

 Participar do trabalho das equipes de planejamento pedagógico, currículo e 

políticas educacionais, concentrando sua ação naqueles aspectos que digam 

respeito aos processos de desenvolvimento humano, da aprendizagem e das 

relações interpessoais, bem como participar da constante avaliação e do 

redirecionamento dos planos, e práticas educacionais implementados; 

 Diagnosticar as dificuldades dos alunos dentro do sistema educacional e 

encaminha, aos serviços de atendimento da comunidade, aqueles que requeiram 

diagnósticos e tratamento de problemas psicológicos específicos, cuja natureza 

transcenda a possibilidade de solução na escola, buscando sempre uma atuação 

integrada entre a escola e a comunidade. 

Requisitos: Habilitação em nível superior completo em Psicologia com registro no 

respectivo no órgão ou conselho da Classe. 

ASSISTENTE SOCIAL   

 Contribuir com o direito à educação, bem como o direito ao acesso e 

permanência na escola com a finalidade da formação dos estudantes para o 

exercício da cidadania, preparação para o trabalho e sua participação na 

sociedade;  

 Subsidiar a elaboração de projetos pedagógicos, planos e estratégias, a 

partir de conhecimentos de políticas sociais, bem como do exercício e da defesa 

dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade; 

 Contribuir para a garantia da qualidade dos serviços aos estudantes, 
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garantindo o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente, contribuindo 

assim para sua formação, como sujeitos de direitos;  

 Participar da elaboração, execução e avaliação de políticas públicas 

voltadas à educação;  

 Contribuir no processo de ensino-aprendizagem de modo a assegurar a 

universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas 

sociais, bem como sua gestão democrática;  

 Contribuir no fortalecimento da relação da escola com a família e a 

comunidade, na perspectiva de ampliar a sua participação na escola;  

 Aprimorar a relação entre a escola, a família e a comunidade de modo a 

promover a eliminação de todas as formas de preconceito;  

 Intervir e orientar situações de dificuldades no processo de ensino- -

aprendizagem, evasão escolar, atendimento educacional especializado;  

 Contribuir com o processo de inclusão e permanência dos alunos com 

necessidades educativas especiais na perspectiva da inclusão escolar; 

 Criar estratégias de intervenção frente a impasses e dificuldades escolares 

que se apresentam a partir de situações de violência, uso abusivo de drogas, 

gravidez na adolescência, assim como situações de risco, reflexos da questão 

social que perpassam o cotidiano escolar;  

 Atuar junto às famílias no enfrentamento das situações de ameaça, violação 

e não acesso aos direitos humanos e sociais, como a própria educação;  

 Favorecer o processo de inclusão e permanência do estudante com 

necessidades educativas especiais;  

 Participar de ações que promovam a acessibilidade;  

 Fortalecer e articular parcerias com as equipes dos Conselhos Tu- 

Psicólogas(os) e Assistentes Sociais na rede pública de educação básica por meio 

CRAS, CREAS, unidades de saúde, movimentos sociais dentre outras instituições, 

além de espaços de controle social para viabilizar o atendimento e 

acompanhamento integral dos estudantes;  

 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da 

permanência e do aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de 

transferência de renda; 
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 Viabilizar o acesso a programas, projetos, serviços e benefícios sociais aos 

estudantes e suas famílias por meio de rede intersetorial no território, fortalecendo 

a permanência escolar;  

 Realizar assessoria técnica junto à gestão escolar, bem como participar dos 

espaços coletivos de decisões; 

 Contribuir em programas, projetos e ações desenvolvidos na escola que se 

relacionem com a área de atuação;  

 Contribuir na formação continuada de profissionais da rede pública de 

educação básica. Parágrafo único.  

 A atuação do assistente social no âmbito da rede pública de educação 

básica dar-se-á na observância das leis, regulamentações, instrumentais teóricos 

e metodológicos do Serviço Social. 

Requisitos: Assistente Social: Habilitação nível superior em serviço social com 

registro no Conselho competente. 

 

IV – AUXILIARES EDUCACIONAIS 

 AUXILIAR DE CRECHE   

 Acompanhar o recreio ajudando e orientando a criança na hora da merenda;   

 Auxiliar na fiscalização a observância, pelos alunos, dos preceitos de higiene 

e condições de saúde; 

 Manter a disciplina da classe 

 Tomar as providências cabíveis ao desenvolvimento do ensino;  

 Participar das reuniões pedagógicas e administrativas, convocadas por 

autoridade escolar;  

 Colaborar com as atividades de articulação do Centro de Educação Infantil, 

com as famílias e a comunidade;  

 Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino;  
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 Cuidar do banho e higienização das crianças, visando a saúde e  o bem estar;  

 Auxiliar nas atividades pedagógicas de acordo com a orientação do Professor 

ou Supervisor;  

 Fazer a limpeza e desinfecção de brinquedos e demais equipamentos de 

recreação;  

 Zelar e controlar os objetos e roupas individuais das crianças e da Creche;  

 Desempenhar tarefas afins. 

Requisitos: Ensino Médio Completo, ser maior de 18 anos. 

MONITOR DE CRIANÇA   

 Auxiliar na socialização e aprendizagem da criança;  

 Manter a disciplina da classe;  

 Acompanhar o recreio ajudando e orientando a criança na hora da merenda;  

 Auxiliar na fiscalização a observância, pelos alunos, dos preceitos de higiene 

e condições de saúde;  

 Participar das reuniões pedagógicas e administrativas, convocadas por 

autoridade escolar;  

 Zelar e controlar os objetos e roupas individuais das crianças e da Creche;  

 Auxiliar  o motorista do transporte escolar na condução segura dos alunos; 

  Auxiliar o embarque e desembarque de alunos no transporte escolar (ponto 

de origem-escola; escola-ponto de origem); 

  Verificar se todos os alunos estão sentados adequadamente dentro do veículo 

de transporte escolar; 

  Orientar os alunos ao risco de acidente, evitando colocar partes do corpo para 

fora da janela; 

  Identificar a instituição de ensino dos respectivos alunos e deixá-los dentro do 

local; 

  Ajudar os alunos a subir e descer as escadas do veículo de transporte escolar; 

  Zelar pela segurança dos alunos durante o transporte escolar, verificando o 

fechamento das portas do veículo e orientando-os quanto ao uso do cinto de 
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segurança; 

  Verificar os horários do transporte escolar, informando os pais e alunos; 

  Auxiliar os alunos especiais na locomoção dos mesmos; 

  Cuidar da segurança do aluno nas dependências e proximidades da escola e 

durante a jornada escolar; 

  Inspecionar o comportamento dos alunos no ambiente escolar e durante o 

transporte escolar; 

  Orientar os alunos sobre regras e procedimentos, regimento escolar e 

cumprimento de horários; 

   Ouvir reclamações e analisar os fatos, submetendo-os à apreciação da chefia 

imediata; 

  Prestar apoio às atividades escolares, no intervalo dos deslocamentos, 

controlando e definindo limites nas atividades livres dos alunos, orientando entrada 

e saída dos alunos, finalizando espaços de recreação; 

  Auxiliar na organização e manutenção do ambiente escolar; 

  Participar do planejamento, execução e avaliação de planos, projetos e ações 

conjuntamente com os demais servidores do seu órgão de lotação; 

  Efetuar levantamento de necessidades com vistas ao desenvolvimento da 

programação do setor de trabalho; 

  Executar outras atividades inerentes às atribuições da função 

 Desempenhar tarefas afins. 

Requisitos: Ensino Médio Completo, ser maior de 18 anos. 

ANEXO VIII 

BOLETIM DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL 

NOME DO AVALIADO: 

 

MATRÍCULA: 

 

CARGO: 

 

DATA DE ADMISSÃO: 

 

SETOR: 
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COMENTÁRIO DO AVALIADO/ASSINATURA 

 

ASSINALE COM UM (X) A NOTA QUE MAIS APLICA 

AO DESEMPENHO DO SERVIDOR PÚBLICO: 

RUIM – não atendeu  (     ) 

REGULAR – atendeu parcialmente  (     ) 

BOM – atendeu plenamente (     )                                                     

ÓTIMO – superou  (     ) 

 

FATORES AVALIADOS 

 

Ruim 

Regular  

Bom 

 

Ótimo 

Fato

r 

Ponto

s 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I – ASSIDUIDADE / 

PONTUALIDADE: 

Cumprimento da jornada e dos 

horários de trabalho, com 

presença constante no serviço, de 

acordo com o estabelecido pelo 

respon-sável da área (ausência 

efetivamente justificada). 

          

x 1 

 

 

 

 

II – DISCIPLINA: 

Maneira de agir e executar os 

trabalhos conforme normas e 

regulamentos estabelecidos. 

          

x 1 

 

III – CAPACIDADE DE 

INICIATIVA: 

Capacidade de pronta–reação 

antecipando-se na busca de 

alternativas (idéias e ações) para 

solução de problemas, com 

decisões acertadas. 

          

x 1 

 

IV – PRODUTIVIDADE 

/CONHECIMENTO TÉCNICO/ 

EFICIÊNCIA/ APTIDÃO 

FUNCIONAL: 

Grau de domínio e capaci-dade de 

aplicação do conhecimento na 

execução do trabalho que lhe é 

designado, buscando solu-ções 

adequadas apesar das 

dificuldades e limitações. 

          

x 3 
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________ 

COMENTÁRIO DO AVALIADOR 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

V - RESPONSABILIDADE: 

Atuação comprometida com os 

objetivos do serviço público, com 

profissiona-lismo e 

responsabilidade pelas 

conseqüências do seu trabalho 

dentro e fora da Instituição, 

contribuindo para a construção de 

sua boa imagem. 

          

x 2 

 

VI – RELAÇÕES HUMANAS NO 

TRABALHO – RESPEITO E 

COMPROMISSO PARA COM A 

INSTITUIÇÃO: 

Manter postura ética e profissional 

em todos os atos e palavras, 

demonstrando princípios de 

receptividade, respeito e 

educação, interagindo com os 

colegas e dando sua contribuição 

pessoal, de forma a assegurar a 

satisfação do usuário do serviço 

público. 

          

x 2 

 

SOMA TOTAL =  
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

PARECER CONCLUSIVO: 

 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

NOME DO AVALIADOR: 

 

CARGO DO AVALIADOR: 

 

ASSINATURA: 

 

DATA: 

 

 

____/_____/_______ 
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_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL: 

 

 

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO: 

APROVAÇÃO PREFEITO MUNICIPAL: 

 

 

DATA: 

_______/________/__________ 

 

 

OBSERVAÇÃO: 

 

O presente boletim será preenchido pelo Chefe a que estiver subordinado o servidor 

público avaliado e será encaminhado ao Órgão de Pessoal, para que os dados sejam 

compilados e feita à classificação geral, na forma disposta nesta Lei, no item relativo à 

progressão. 

 

Serão atribuídas notas que variarão de 1 (um) a 100 (cem). 

 

Após conhecida a classificação geral, a comissão enviara ao Chefe do Executivo Municipal 

para parecer final sobre os resultados obtidos por cada candidato, observando as 

disposições legais, com o encaminhamento dos nomes para a composição da lista de 

progressão, ou dispensa quando se tratar de funcionário em estágio probatório. 

 

Instruções para preenchimento e utilização 

 

a) A avaliação para efeito de progressão só contemplará Servidores com 01 (um) ano de 

efetivo exercício no grau. Quando em estágio probatório, o funcionário será avaliado a cada 

01 (um) ano, até completar o período de 03 (três) anos.  

b) A progressão por antiguidade se dará de forma automática, nos termos desta lei, porém 

deverá ser avaliado e declarado “apto”.  

c) Serão atribuídas notas que variarão de 1 (hum) a 100 (cem).] 

d) O candidato que obtiver pontuação inferior a 70% (setenta por cento) estará 

desclassificado, mesmo que seja o único candidato a concorrer à progressão. No caso de 
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Servidor em estágio probatório, a pontuação mínima para efetivação será de 60% 

(sessenta por cento) dos pontos. 

e) O presente boletim será preenchido pelo Chefe a que estiver subordinado o Servidor 

avaliado e será encaminhado ao Órgão de Pessoal, para que os dados sejam compilados 

e feita à classificação geral. 

f) Após conhecida a classificação geral, a comissão enviará ao Chefe do Executivo 

Municipal para parecer final sobre os resultados obtidos por cada candidato, com o 

encaminhamento dos nomes para a composição da lista de progressão, ou dispensa 

quando se tratar de Servidor em estágio probatório. 

g) O avaliando levará em conta as seguintes notas quando do preenchimento do presente 

boletim: 

 

 

0 a 39 .............................................. RUIM:.........................................Não atendeu 

40 a 59 ......................................... ...REGULAR:.....................Atendeu parcialmente 

60 a 89 ............................................ BOM:...............................Atendeu plenamente 

90 a 100 .......................................... ÓTIMO:.............................................Superou 

 

 

 

  

 

 

 


