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LEI COMPLEMENTAR Nº 003, de 15 de abril de 2005. 

 

 

 

ESTABELECE O PLANO DE CARREIRA 

DO      MAGISTÉRIO       PÚBLICO     DO 

MUNICÍPIO,  INSTITUI  O   RESPECTIVO 

QUADRO DE  CARGOS  E  DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES, RS, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 79 inciso IV da lei Orgânica do Município, FAZ 

SABER que, tendo a Câmara Municipal de Vereadores aprovado, sanciona e promulga a 

seguinte Lei: 

 

 

TÍTULO I 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 

 Art. 1º - Esta Lei estabelece o Plano de Carreira do Magistério Público do Município de 

Palmeira das Missões-RS, cria o respectivo quadro de cargos e dispõe sobre o regime de trabalho 

e plano de pagamento dos profissionais da educação, em consonância com os princípios básicos 

da Lei Federal n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e legislação correlata. 

 

 Art. 2º  - O regime jurídico dos profissionais da educação é o Estatutário, observadas as 

disposições específicas desta Lei. 

 

 Art. 3º  - Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

 

 I – Rede Municipal de Ensino: o conjunto de instituições e órgãos que realiza atividades 

de educação sob coordenação da Secretaria municipal da educação; 

 

 II – Magistério Público Municipal: o conjunto de profissionais da educação, titulares do 

cargo de professor, do ensino público municipal; 

 

 III – Professor: o titular de cargo da Carreira do Magistério Público Municipal, com 

funções de magistério; 

 

 IV – Funções de Magistério como: as atividades de docência e de suporte pedagógico 

direto à docência, aí incluída as de administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, 

orientação educacional e serviços técnicos. 
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TÍTULO II 

 

DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO 

 

CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS 

 

 Art. 4º - A carreira do Magistério Público Municipal tem como princípios básicos: 

 

  I – Habilitação Profissional: condição essencial que habilite ao exercício do magistério 

através da comprovação de titulação específica; 

  II – Valorização Profissional: condições de trabalho compatíveis com a dignidade da 

profissão, com aperfeiçoamento continuado e remuneração condigna com a qualificação exigida 

para o exercício da atividade; 

  III – Eficiência: habilitação técnica e relações humanas que evidenciem tendência 

pedagógica, adequação metodológica e capacidade de empatia para o exercício das atribuições 

do cargo; 

  IV – Piso Salarial profissional definido em Lei específica; 

  V – progressão funcional na carreira mediante promoções baseadas no tempo de serviço e 

merecimento. 

  VI – período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga horária de 

trabalho. 

 

CAPÍTULO II 

 

DO ENSINO 

 

 Art. 5º - O Município incumbir-se-á de oferecer a educação básica nos níveis da 

Educação Infantil  e, com prioridade, o Ensino Fundamental, permitida a atuação em outros 

níveis de Ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de 

competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição 

Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. 

 

 Art. 6º -  O Sistema Municipal de Ensino será próprio e compreende os níveis de ensino 

na Educação Infantil, e Ensino Fundamental mantidos pelo Poder Público Municipal.   

 

CAPÍTULO III 

 

DA ESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA 

 

SEÇÃO I 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 7º  - A  Carreira  do  Magistério  Público  Municipal  de  Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental é integrada pelo cargo de provimento efetivo de Professor e estruturada em 
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cinco (05) classes. 

 

 § 1º - Cargo é o lugar na organização do serviço público correspondente a um conjunto 

de atribuições com estipêndio específico, denominação própria, número certo e remuneração 

pelo Poder Público, nos termos da lei.  

 

 § 2º - Classe é o grupamento de cargos genericamente semelhantes em que se estrutura a 

Carreira. 

 

 § 3º - A Carreira do Magistério Público Municipal abrange o ensino fundamental e a 

educação infantil. 

 

 § 4º - O concurso público para ingresso na Carreira será realizado por área de atuação, 

exigida: 

 I – para área 1, educação infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental, formação 

mínima de nível médio, magistério na modalidade normal; 

 II – para área 2, séries finais do ensino fundamental, formação em curso superior, de 

licenciatura plena ou outra graduação correspondente a áreas de conhecimento específico do 

currículo, com formação pedagógica nos termos da legislação vigente. 

 

 § 5º - O ingresso na Carreira dar-se-á na classe inicial A, no nível correspondente à 

habilitação do candidato aprovado. 

 

 § 6º - O exercício profissional do titular do cargo de Professor será vinculado à área de 

atuação para a qual tenha prestado concurso público, ressalvado o exercício, a titulo precário, 

quando habilitado para o magistério em outra área de atuação e indispensável para o atendimento 

de necessidade de serviço. 

 

SEÇÃO II 

 

DAS CLASSES E DOS NÍVEIS 

 

 Art. 8º - As classes constituem alinha de promoção da carreira do titular de cargo de 

Professor e são designados pelas letras A, B, C, D e E. 

 

 § 1º - Os cargos de Professor serão distribuídos pelas classes. 

 

 § 2º - O número de cargos de cada classe somente poderá determinado em Lei.  

 

 Art. 9º  - Os níveis, referentes à habilitação do titular do cargo de professor, são: 

  

Nível 1 – formação em nível médio, modalidade normal;   

 Nível Especial 1 – formação em nível médio, modalidade normal, mais estudos 

adicionais (em extinção); 

 Nível Especial 2 Magistério na modalidade normal. Mais Licenciatura Curta (em 

extinção);  

 Nível 2 – formação em nível superior, em curso de licenciatura plena ou graduação 
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correspondente a áreas de conhecimento específico do currículo, com formação pedagógica, nos 

termos da legislação vigente; 

 

 Nível 3 – formação em nível de pós-graduação e mestrado, em cursos na área de 

educação, com duração mínima de trezentas e sessenta horas. 

 

  

SEÇÃO III 

 

DA PROMOÇÃO 

 

 Art. 10 - Promoção é a passagem do profissional da educação de uma determinada classe 

para a classe imediatamente superior. 

 

 Art. 11 -  As promoções obedecerão ao critério de tempo de exercício mínimo em cada 

classe e ao de merecimento. 

 

 Art. 12 -  O merecimento para promoção à classe seguinte será avaliado pelo 

desempenho de forma eficiente, pela assiduidade, pontualidade, responsabilidade, cooperação, 

responsabilidade, realização de cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional, projetos e 

trabalhos realizados. 

 

 Art. 13  -  A promoção a cada classe obedecerá aos seguintes critérios de tempo e 

merecimento: 

 I - para a classe A - ingresso automático; 

 II - para a classe B: 

 a) cinco (05) anos de interstício na classe A;  

 b) cursos de atualização e aperfeiçoamento, relacionados com a Educação, que somados 

perfaçam, no mínimo, cento e vinte (120) horas; 

 c) avaliação periódica de desempenho. 

 III - para a classe C: 

 a) seis (06) anos de interstício na classe B; 

 b) cursos de atualização e aperfeiçoamento, relacionados com a Educação, que perfaçam, 

no mínimo cento e quarenta (140) horas; 

 c) avaliação periódica de desempenho. 

 IV - para a classe D: 

 a) seis (06) anos de interstício na classe C;  

 b) cursos de atualização e aperfeiçoamento, relacionados com Educação, que perfaçam, 

no mínimo, cento e sessenta (160) horas; 

 c) avaliação periódica de desempenho. 

 V - para a classe E: 

 a) seis (06) anos de interstício na classe D; 

 b) cursos de atualização e aperfeiçoamento, relacionados com a Educação, que perfaçam, 

no mínimo, cento e oitenta (180) horas; 

 c) avaliação periódica de desempenho. 

 

 § 1º -  A mudança de classe importará numa retribuição pecuniária de dez por cento  
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(10%) incidente sobre o vencimento básico do cargo do profissional da educação. 

 

 § 2º - Serão considerados como cursos de atualização e aperfeiçoamento, na área da 

Educação, todos os cursos, encontros, congresso, seminários e similares, cujos certificados 

apresentem conteúdo programático, carga horária e identificação do órgão expedidor. 

 

 § 3º - A avaliação periódica de desempenho se dará nos termos de lei específica, 

envolvendo conhecimento e experiência, iniciativa, trabalhos e projetos elaborados no campo da 

educação. 

  

 Art. 14 - Fica prejudicada a avaliação por merecimento, acarretando a interrupção da   

contagem  do   tempo  de  exercício  para  fins  de  promoção,  durante  o  interstício,  sempre  

que  o profissional da educação: 

 

  I – somar duas penalidades de advertência; 

 II – sofrer pena de suspensão disciplinar, mesmo que convertida em multa; 

 III – completar uma (01) falta não justificada ao serviço no período; 

 IV – somar 40 (quarenta) atrasos de comparecimento ao serviço e/ou saídas antes dom 

horário marcado para o término da jornada. 

 

 Parágrafo Único:    Sempre que ocorrer quaisquer das hipóteses de interrupção previstas 

neste artigo, iniciar-se-á nova contagem para fins do tempo exigido para promoção. 

 

 Art. 15 -  Acarreta a suspensão da contagem do tempo de exercício para fins de 

promoção: 

 

 I – as licenças e afastamentos sem direito à remuneração; 

 II – as licenças para tratamento de saúde no que excederem a 180 (cento e oitenta) dias, 

mesmo que em prorrogação, exceto as decorrentes de acidente em serviço; 

 III – as licenças para tratamento de saúde em pessoa da família que excederem a 60 

(sessenta) dias; 

 IV – os afastamentos para exercício de atividades não relacionadas com o magistério, 

exceto aqueles assegurados no art. 117 do Estatuto dos Servidores Municipais. 

 

 Art. 16 - As  promoções  terão  vigência a partir do mês seguinte àquele ao que o 

profissional da educação completar o tempo exigido, apresentar a documentação que comprove a 

realização dos cursos necessários para alcançar a concessão da vantagem e obtiver a avaliação de 

desempenho satisfatória, nos termos da lei. 

 

Parágrafo Único: Para as promoções de que trata o art.10 e seguintes desta Lei, somente será 

computado o tempo de serviço a contar da publicação desta Lei. 
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SEÇÃO IV 

 

DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DA PROMOÇÃO 

 

 Art. 17 - A Comissão de Avaliação da Promoção será constituída por um representante 

da Secretaria Municipal da Educação, professores do Conselho Municipal de Educação (02), 

representantes do SIMPAM (02) e AFM (02). 

 

 Art. 18 - Compete à Comissão de Avaliação da Promoção: 

 

 I - Informar aos profissionais de educação sobre o processo de promoções em todos os 

seus aspectos; 

 II - Fazer registro sistemático e objetivo da atuação do profissional da educação avaliado, 

dando-lhe conhecimento do resultado até dez (10) dias após a data do término da avaliação 

correspondente, para seu pronunciamento. 

 III - Considerar o período anual de 15 de outubro de um ano a 14 de outubro do ano 

seguinte, para fins de registro de atuação do profissional avaliado na Secretaria de Educação; 

 IV - Fornecer a cada membro do magistério avaliado até trinta (30) dias após o 

encerramento da avaliação anual, cópia da respectiva ficha de registro de atuação profissional 

devidamente visada pela autoridade competente; 

 V - O membro do magistério terá cinco (05) dias úteis a partir da data do conhecimento 

da avaliação para recorrer, se assim o desejar. 

 

 

SEÇÃO V 

 

DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Art. 19  - A qualificação profissional, objetivando o aprimoramento permanente do 

ensino e a progressão na carreira, será assegurada através de cursos de formação, 

aperfeiçoamento ou especialização, em instituições credenciadas, de programas de 

aperfeiçoamento em serviço e de outras atividades de atualização profissional, observados os 

programas prioritários, em especial o de habilitação dos professores leigos. 

 

Art. 20 - A licença para qualificação profissional consiste no afastamento do professor de 

suas funções, computado o tempo de afastamento para todos os fins de direito, e será concedida 

para freqüência a cursos de formação, aperfeiçoamento ou especialização, seminários, jornadas e 

eventos educacionais relacionados com a área de atuação ou de interesse da Secretaria Municipal 

de Educação, em instituições credenciadas.  

 

 Parágrafo Único:  A licença que ultrapassar a 60 horas somente será concedida sem 

ônus para o município e sem remuneração. 
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CAPÍTULO  IV 

 

DO REGIME DE TRABALHO 

 

 Art. 21 - O regime normal de trabalho dos profissionais da educação, com atuação na 

Educação Infantil, será de 40 (quarenta) horas semanais e no Ensino Fundamental, séries iniciais 

(pré a 4ª série), será de 20 horas aulas e duas (duas) horas de atividades, e, nas séries finais (5ª a 

8ª séries), de 18 (dezoito) horas aulas e quatro (04) horas a atividades. 

 

 Parágrafo Único:  As horas atividades são reservadas para estudos, planejamento e 

avaliação do trabalho didático, bem como atender reuniões pedagógicas e prestar colaboração 

com a administração da escola. 

 

 Art. 22 -  Para substituição temporária de professor legalmente afastado, para suprir falta 

de professor concursado ou nos  casos de designação para o exercício de direção de escola, o 

professor poderá ser convocado para trabalhar em regime suplementar de 22 (vinte e duas) horas 

semanais, em conformidade com a necessidade da substituição ou pelo tempo que durar a função 

de direção de escola. 

 

 § 1º - A convocação para trabalhar em regime suplementar, nos casos de substituição, só 

terá lugar após despacho favorável do Prefeito, em pedido fundamentado do órgão responsável 

do ensino, no qual fique demonstrada a necessidade temporária da medida. 

 

 § 2º - Pelo trabalho em regime suplementar, o professor perceberá remuneração na mesma 

base de seu regime normal, observada a proporcionalidade da carga horária semanal. 

 

 § 3º - Não poderá ser convocado para trabalhar em regime suplementar o professor que 

estiver em acumulação de cargos, empregos ou funções públicas. 

 

 

CAPÍTULO V 

 

DO RECRUTAMENTO E DA SELEÇÃO 

 

             Art. 23 - O recrutamento para os cargos de professor será realizado para a Educação 

infantil e  Ensino Fundamental e a classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos 

de acordo com as respectivas habilitações, observadas as normas gerais constantes do Regime 

Jurídico dos Servidores Municipais. 

 

            Art. 24 - Os concursos públicos para o cargo de professor serão realizados segundo os 

níveis de ensino da educação básica e habilitações seguintes: 

 

        EDUCAÇÃO INFANTIL: exigência mínima de habilitação de curso médio, na 

modalidade normal e/ou curso superior  de licenciatura plena; 

 

  EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS: exigência mínima de habilitação 

de curso médio, na modalidade normal, ou curso superior de licenciatura plena ou Pedagogia 
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com habilitação nas séries iniciais; 

 

           EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS: habilitação específica de curso 

superior  licenciatura plena; 

 

           Parágrafo Único: As especificações dos cargos efetivos de professor são as que constam 

do Anexo Único desta Lei. 

 

 Art. 25 - O professor estável com habilitação para lecionar em quaisquer dos níveis de 

ensino referidos no artigo anterior, poderá requerer a mudança de nível de ensino. 

 

 § 1° - A mudança de área de ensino que se dará de forma eventual e precária por prazo 

não superior a um (01) ano letivo, dependerá da existência de vaga em unidade de ensino e não 

poderá ocorrer se houver candidato aprovado em concurso público para a respectiva área de 

ensino, salvo se nenhum deles aceitar a indicação para a vaga existente.  

 

 § 2° - Havendo mais de um interessado para a mesma vaga, terá preferência na mudança 

de área de atuação o professor que tiver, sucessivamente: 

 

 I  – maior tempo de exercício no Magistério Público Municipal; 

 II  – maior tempo de exercício no Magistério Público geral 

 III  – maior idade. 

 

           3° - É facultado à Administração, diante da real necessidade do ensino municipal, 

proceder a mudança de nível de atuação de um professor, desde que observado o disposto nos 

parágrafos anteriores, de forma excepcional e temporária e devidamente motivada. 

 

 

TÍTULO  III 

 

DAS FÉRIAS 

 

 Art. 26 - As férias dos  membros  do Magistério são obrigatórias e terão duração  

mínima de trinta dias, após um ano de exercício profissional. 

 

 § 1º - Para o pessoal docente e especialista de educação em exercício nas unidades 

escolares do Sistema Municipal de Ensino, o período de férias será de 45 (quarenta e cinco) dias, 

conforme LDB, durante as férias escolares, devendo ser fixadas em calendário anual, de forma a 

atender as necessidades didáticas e administrativas do estabelecimento. 

 

 § 2º - O professor ou especialista de educação em exercício fora das unidades escolares 

gozará 45 (quarenta e cinco) dias de férias, conforme LDB, de acordo com o planejamento de 

férias do respectivo órgão. 

   

 § 3° -Os educadores infantis, em exercício nas unidades escolares do Sistema Municipal 

de Ensino, gozarão 45 (quarenta e cinco) dias de férias, conforme LDB, de acordo com o 

planejamento de férias do respectivo órgão. 
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 § 4° - As férias do profissional da educação serão remuneradas na forma do inciso XVII 

do artigo 7° da Constituição Federal. 

 

 

CAPÍTULO  VI 

 

SEÇÃO  I 

 

DAS LICENÇAS E CONCESSÕES 

 

 Art. 27 - As licenças e concessões do Magistério Público Municipal são as previstas no 

Regime Jurídico Único. 

 

 

 

SEÇÃO  II 

 

DA DISTRIBUIÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO 

 

 Art. 28 - Os professores para o desempenho de suas funções serão distribuídos mediante: 

 I – Designação; 

 II – Remoção 

 

SEÇÃO  II 

 

DA DESIGNAÇÃO 

 

 Art. 29 - Designação é o ato mediante o qual o Secretário Municipal de Educação  

determina a Unidade Escolar ou o Órgão onde o professor deverá ter exercício. 

 

 Parágrafo Único: A designação poderá ser alterada a pedido do professor ou por 

necessidade  do serviço. 

 

SEÇÃO  V 

 

DA REMOÇÃO 

 

Art. 30 - Remoção é o deslocamento do professor de um estabelecimento de ensino para 

outro. 

 

Parágrafo Único:    A remoção poderá ocorrer: 

I – a pedido, atendida a conveniência do ensino; 

II – de ofício, no interesse da administração, por necessidade do ensino. 

 

Art. 31    A remoção será feita por ato do Secretário Municipal de Educação. 

Parágrafo Único: A remoção se processará em época de férias escolares, salvo o 
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interesse de ensino. 

 

Art. 32 - A remoção por permuta será procedida de convênio firmado pelos órgãos ou 

entidades dos poderes da União e do Estado. 

 

CAPÍTULO VII 

 

DA REMUNERAÇÃO 

 

SEÇÃO  I 

 

DO VENCIMENTO 

            

Art. 33 - A remuneração do Professor corresponde ao vencimento relativo à classe e ao 

nível de habilitação em que se encontre, acrescido das vantagens pecuniárias a que fizer jus.  

 

Parágrafo Único:   Considera-se vencimento básico da Carreira o fixado para a classe 

inicial, no nível mínimo de habilitação. 

 

 

SEÇÃO  II 

 

DAS VANTAGENS 

                                                                                                                                                                

Art. 34 - Além do vencimento, o Professor fará jus às seguintes vantagens: 

 I – gratificações: 

          pelo exercício de direção  de unidades escolares; 

     pelo exercício de vice-direção em unidades escolares; 

     pelo difícil acesso; 

     pelo exercício da supervisão escolar na Secretaria Municipal de   Educação; 

                pela atuação no ensino noturno; 

                pela atividade de classe especial ou APAE; 

                gratificação natalina 

  II – adicionais: 

         por tempo de serviço 

 

CAPÍTULO  VIII 

 

DAS GRATIFICAÇÕES 

 

SEÇÃO  I 

 

DA GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE DIREÇÃO E VICE-DIREÇÃO 

 

Art. 35 - A gratificação pelo exercício de direção de unidades escolares observará a 

tipologia das escolas e corresponderá a:  

- nas Escolas com mais de 150 alunos os Diretores perceberão uma Gratificação de 
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Direção de 40% sobre o vencimento básico da carreira. 

- nas Escolas com até 150 alunos os Diretores perceberão uma Gratificação de Direção de 

30% sobre o vencimento básico da carreira. 

- os Vice-Diretores receberão uma Gratificação de Vice-Direção de 15% sobre o 

vencimento básico da carreira. 

 

Parágrafo Único: A gratificação de Direção e Vice-Direção não será incorporada aos 

vencimentos da aposentadoria. 

 

Art. 36 - O Diretor de escola será escolhido mediante eleição direta e uninominal, pela 

comunidade escolar, cujos critérios serão definidos através da Lei Municipal 2.895 de 11/09/00. 

 

 

SEÇÃO  II 

 

                                  DA GRATIFICAÇÃO DE DIFÍCIL ACESSO 

 

 Art. 37 - Os professores e funcionários da rede Pública Municipal de ensino lotados na 

zona urbana da cidade e que se servirem de transporte coletivo para deslocamento residência-

trabalho e vise-versa, perceberão “vale-transporte”na forma e condições da Lei federal nº 7.418, 

de 16 de dezembro de 1985, alterada pela lei nº 7.619, de 30 de setembro de 1987 e Decreto nº 

95.247, de 17 de novembro de 1987. 

 

 Art. 38 - A gratificação de Difícil acesso será paga a todos os professores e funcionários 

da Rede Pública de Ensino Municipal que, residindo na cidade, necessitarem deslocarem-se para 

Escolas localizadas no meio rural, percebendo uma gratificação de 35% (trinta e cinco por cento) 

sobre o salário básico da categoria.  

 

 Art. 39  - Os professores e funcionários da Rede Pública de Ensino Municipal que 

residirem no meio rural, perceberão, a título de Gratificação de Difícil Acesso, um percentual 

sobre o salário básico da categoria, de acordo com a distância percorrida da residência ao local 

de trabalho: 

 

de 1.000 até 1.999 metros  =  10%; 

de 2.000 até 2.999 metros  =  20%; 

de 3.000 até 3.999 metros  =  25%; 

a  partir  de  5.000  metros  =  35%; 

 

 Art. 40  -  Para o professor da Rede Pública de Ensino Municipal com dois (02) contratos 

de trabalho ou com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, e que preencha uma das 

condições previstas nos artigos 37 e 38 desta Lei, a Gratificação de Difícil Acesso será paga 

considerando-se o salário básico de cada um dos contratos. 
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SEÇÃO  III 

 

DA GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA SUPERVISÃO ESCOLAR NA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 Art. 41 - O professor investido na função de Orientador ou Supervisor de Ensino que 

exerça suas atividades na Secretaria Municipal de Educação, terá direito a uma gratificação de: 

 

 I - 30% (trinta por cento), para o regime de 22 (vinte e duas) horas semanais, incidente 

sobre o valor da Função Gratificada do padrão 02 estabelecido no Plano de Carreira dos demais 

Servidores Públicos do Município; 

 

 II - 60% (sessenta por cento), para o regime de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, 

incidente sobre o valor da Função Gratificada do padrão 02 do Plano de carreira dos demais 

Servidores Públicos do Município. 

 

 

SEÇÃO  IV 

 

DA GRATIFICAÇÃO PELA ATUAÇÃO NO ENSINO NOTURNO 

 

  Art. 42 - Aos professores em exercício no ensino noturno municipal será paga uma 

gratificação de 20% (vinte por cento) do vencimento do nível básico da carreira. 

 

 

SEÇÃO  V 

 

DA GRATIFICAÇÃO PELA ATIVIDADE EM CLASSE ESPECIAL OU APAE 

 

 Art. 43 - É criada uma gratificação de 30% (trinta por cento) a ser paga aos professores 

do Quadro de Carreira do Magistério Público Municipal que se encontrarem desempenhando 

funções na APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, em escola ou classe de 

educação especial. 

 

 Parágrafo Único:   A gratificação de que trata o caput deste artigo (anterior) incidirá 

sobre o salário básico do Quadro de Carreira do Magistério Público Municipal. Para o professor 

com dois contratos de trabalho, ou com carga horária de 44 (quarenta e  quatro)  horas  semanais 

será paga a gratificação considerando o salário de cada um  

dos contratos. 

 

 

SEÇÃO  VI 

 

DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 

 

Art. 44     Em dezembro de cada ano será pago a gratificação natalina (décimo terceiro 

salário) correspondente à remuneração daquele mês, nos mesmos termos dispostos no Regime 
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Jurídico Único dos Servidores Municipais. 

 

 

SEÇÃO  VII 

 

DA INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO 

 

 Art. 45 – (SUPRIMIDO) 

 

 

SEÇÃO  VIII 

 

DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIÊNIO 

 

Art. 46 - O adicional por tempo de serviço será equivalente a 5% (cinco por cento) do 

vencimento profissional,  por 03 (três) anos de efetivo exercício. 

 

 § 1º - O adicional é devido a partir do dia imediato àquele em que o professor completar 

o tempo de serviço exigido pelo Município; 

 

 § 2º - A contagem do tempo se serviço que determinará o triênio, será efetuado 

automaticamente no Setor de Pessoal doa Prefeitura Municipal; 

 

§ 3º -  A contagem  de tempo de serviço far-se-á em dias e o número de dias será 

convertido em anos, considerando o ano com 365 dias; 

 

§ 4º - É vedada a soma de tempo de serviço simultaneamente prestado; 

 

§ 5º - O professor que exercer simultaneamente mais de um cargo terá direito ao 

adicional com relação a cada cargo, mas os períodos anteriores à acumulação, quando 

computados para efeitos de uma concessão,  não serão considerados para concessão de outro 

cargo. 

 

 

CAPÍTULO IX 

 

DO PLANO DE PAGAMENTO 

 

SEÇÃO  I 

 

DA TABELA DE PAGAMENTO DOS CARGOS 

 

 

 Art. 47 - Os vencimentos dos cargos efetivos do magistério serão obtidos através da 

multiplicação dos coeficientes respectivos pelo valor atribuído ao padrão referencial fixado no 

art. 34, conforme segue: 
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I - CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO: 

CLASSES       NÍVEIS 

 1 Esp. 1 Esp. 2 2 3 

A 1,10 1,22100 1,20 1,33200 1,30 1,44300 1,40 1,55400 1,50 1,66500 

B 1,20 1,33200 1,30 1,44300 1,40 1,55400 1,50 1,66500 1,60 1,77600 

C 1,30 1,44300 1,40 1,55400 1,50 1,66500 1,60 1,77600 1,70 1,88700 

D 1,40 1,55400 1,50 1,66500 1,60 1,77600  1,70 1,88700 1,80 1,99800 

E 1,50 1,66500 1,60 1,77600 1,70 1,88700 1,80 1,99800  1,90 2,10900 
(Alteração introduzida pelo Art. 1º da Lei Comlementar Municipal nº 019, de 22/07/2009) 

 

 Parágrafo Único:  Os valores decorrentes da multiplicação do coeficiente pelo valor do 

padrão referencial básico, serão arredondados para unidade de centavos seguinte. 

 

  

Art. 48 -  O valor do padrão referencial básico é fixado em R$ 307,24 (trezentos e sete reais e 

vinte e quatro centavos), e será sempre igual ou superior ao menor padrão de vencimentos do 

Município. 

 

 Parágrafo Único:    Para calcular o valor em reais, deverá ser multiplicado o referencial 

fixado neste artigo pelos coeficientes definidos no art. 47 desta lei. 

 

Art. 48 - O valor do padriio referencial búsico de que trata o artigo anterior é fixado em: 

a) 337,97 (trezentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos) para proje~- 

sores do ensino fundumental e médio, com carga semanal de 22 (vinte e duas horas); 

b) 621,80 (seiscentos e vinte e um reais e oitenta centavos) para professores de educação infantil, 

com carga semanal de 40 (quarenta) horas. 

§ 1° - Para calcular o valor em reais, deverá ser multiplicado o referenciuljxado neste artigo pe-

los coeficientes definidos no art. 47 desta lei, para cada uma das situações de que tratam us alí-

neas "a" e "b"; 

§ 2° - Os valores ora fixados serão reajustados pelos mesmos indices dos reajustes concedidos 

aos funcionários públicos municipais, e serú sempre iguul ou superior ao menor padrão de ven-

cimentos do Municipio " 

 
(Alterações introduzidas peloArt. 7° da Lei Complementar n° 005, de 01/12/2005) 
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 Art. 49 - Os concursos realizados ou em andamento na data da vigência desta lei, para 

provimento em cargos ou empregos ora extintos terão validade para efeitos de aproveitamento do 

candidato em cargos da categoria funcional de idêntica denominação, ou se transformados, nos 

resultantes da transformação. 

 

 

TÍTULO  IV 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

CAPÍTULO  X 

 

DA COMISSÃO DE GESTÃO DO PLANO DE CARREIRA 

 

Art. 50 -  É instituída a Comissão de Gestão do Plano de Carreira do Magistério Público 

Municipal, com a finalidade de orientar sua implantação e operacionalização. 

Parágrafo único - A Comissão de Gestão será presidida pelo Secretário Municipal de Educação e 

integrada por 1 (um) representante de cada um dos seguintes órgãos e entidades: Secretaria 

Municipal de Administração, da Fazenda, CME , AFM e SIMPAM. 

 

 

SEÇÃO  I 

 

DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA 

 

 

Art. 51 -  O número de cargos da Carreira do Magistério Público Municipal é o seguinte: 
a) Ensino Fundamental - Séries e Anos Iniciais - Séries e Anos Finais:  

 

CLASSES 

 

NÍVEL   1 

 

NÍVEL ESP1 

 

NÍVEL ESP2 

 

NÍVEL   2 

 

NÍVEL   3 

 

A 

 

70 

 

03 

 

06 

 

150 165 

 

16 105 

 

B 

 

58 50 

 

01 

 

04 

 

125 118 

 

13 75 

 

C 

 

47 44 

 

01 

 

03 

 

100 94 

 

11 60 

 

D 

 

35 30 

 

01 

 

02 

 

75 70 

 

08 45 

 

E 

 

23 10 

 

- 

 

01 

 

50 24 

 

05 15 

 

TOTAL 

 

233 200 

 

06 

 

16 

 

500 471 

 

53 300 
(Alterações introduzidas pelo Art. 1º da Lei Complementar Municipal nº 022, de 28/08/2009) 
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b) Professor de Educação Infantil: 

CLASSES NIVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 

 

 

A 

 

40 

 

40 

 

30 

 

B 

 

28 

 

28 

 

22 

 

C 

 

23 

 

23 

 

17 

 

D 

 

17 

 

17 

 

13 

 

E 

 

06 

 

06 

 

04 

 

TOTAL 

 

114 

 

114 

 

86 

 

Parágrafo 1° - Para ser enquadrado no Nível 3 o Professor deverá ter formação em nível de 

pós-graduação em cursos na área de educação, com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta 

horas), e tenha Correlação com a graduação plena 

 

Parágrafo 2° - A mudança de nível para os habilitados, mediante requerimento, dar-se-á da 

seguinte forma: 

a) para habilitados até 31 de agosto, apromoção será a partir de I" de janeiro do ano seguinte; 

b) para habilitados até 31 de janeiro, apromoção será apartir de IOdeju lho do mesmo ano. 

 
Parágrafo 3° - Para a habilitação de que trata o parágrafo anterior, considerar-se-á a data de 

protocolo da documentação exigida. 

 
Parágrafo 4° - Os Professores do Quadro de Carreira do Magistério Ptíblico hfunicipal que se 

enquadram nos casos de mudança de nível e que jrj protocolaram seus pedidos anteriormente, 

receberão a mudança de nível a partir da vigéncia da presente. 
(Alteração introduzida pelo Art. 1° da Lei Complementar Municipal n° 013, de 25/06/2008) 

 

Art. 52 - O primeiro provimento dos cargos da Carreira do Magistério Público Municipal 

dar-se-á com os titulares de cargos efetivos de profissionais do magistério, atendida a exigência 

mínima de habilitação específica de nível médio, obtida em três séries. 

 

§ 1º - Os profissionais do magistério com formação em nível superior, em licenciatura de 

curta duração, serão enquadrados no Nível Especial 2, intermediário entre o Nível Especial 1 e o 

Nível 1 da Carreira do Magistério Público Municipal. 

 

§ 2º - Os profissionais do magistério serão distribuídos nas classes com observância da 

posição relativa ocupada no plano de carreira vigente.
  

 

§ 3º - Os profissionais do magistério com formação de nível médio e estudos adicionais 

serão enquadrados no Nível Especial 1, intermediário entre o Nível Especial 2 e o Nível 1 da 
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Carreira do Magistério Público Municipal. 

 

§ 4º - Se a nova remuneração decorrente do provimento do Plano de Carreira for inferior 

à remuneração até então percebida pelo profissional do magistério, ser-lhe-á assegurada a 

diferença como vantagem pessoal, sobre a qual incidirão os reajustes futuros. 

 

 

SEÇÃO  II 

 

DA CONTRATAÇÃO PARA NECESSIDADE TEMPORÁRIA 

 

             Art. 53 - Consideram-se como de necessidade temporária as contratações que visem a: 

  I  - substituir professor legal e temporariamente afastado; 

  II - suprir a falta de professores com habilitação específica de magistério. 

 

 Art. 54 -  A contratação a que se refere o inciso I do artigo anterior somente poderá 

ocorrer com autorização legislativa. 

 

 Art. 55 - A contratação de que trata o inciso II do artigo 52, observará as seguintes 

normas: 

 

  I  – será sempre em caráter suplementar e a título precário, mediante verificação prévia 

da falta de professores com habilitação específica para atender as necessidades do ensino; 

 II  – contratação nos termos do inciso anterior obriga o Município a providenciar na 

abertura de concurso público no prazo de seis (06) meses; 

   III – a contratação será precedida de seleção pública e será por prazo determinado de 

seis (06) meses, permitida a prorrogação se verificada a persistência da insuficiência de 

professores com habilitação para o magistério; 

 IV –  somente poderão ser contratados professores que satisfaçam a instrução mínima 

exigida para lecionar em caráter suplementar e a título precário, conforme previsto na legislação 

Federal que fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

 

 Art. 56 - As contratações serão de natureza administrativa, ficando assegurados os 

seguintes direitos ao contratado: 

 I   – regime de trabalho de vinte e duas horas semanais; 

 II  – vencimento mensal  igual  ao  valor  do  padrão  referencial básico de que trata o 

artigo 48; 

 III – gratificação natalina e férias proporcionais ao término do contrato, nos termos do 

Regime Jurídico Único dos Servidores do Município; 

 IV – gratificação de difícil acesso; 

 V  –  inscrição no regime geral de previdência social. 

 

 

CAPÍTULO  II 

 

 

DAS LICENÇAS 
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SEÇÃO I 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 Art. 57 - Conceder-se-á licença ao servidor ocupante de cargo efetivo: 

 

 I –   Por motivo de doença em pessoa da família; 

 II –  Para o serviço militar; 

 III – Para concorrer a cargo eletivo; 

 IV –  Para tratar de interesses particulares; 

 V –   Para desempenho de mandato classista; 

 VI –  Para tratamento de saúde; 

 VII – À gestante, à adotante e  paternidade; 

           VIII – Licença gala; 

           IX – Licença nojo 

 

 

SEÇÃO  II 

 

DA LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA. 

 

 

           Art. 58 - Poderá ser concedida licença ao servidor, por motivo de doença do cônjuge ou 

companheiro, de ascendentes ou descendentes, de enteado, de menor que tenha sob sua guarda 

por decisão judicial e de irmão, mediante comprovação médica oficial do Município. 

 

           § 1º - A licença somente será deferida se a assistência direta do  servidor for indispensável 

e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. 

 

           § 2º - A licença será concedida sem prejuízo da remuneração, até dois (02) meses, e, após, 

com os seguintes descontos.  

               

           I  - de 1/3 (um terço), quando exceder a dois (02) meses e até quatro (04) meses; 

           II - de 2/3 ( dois terços),  quando exceder a quatro (04) meses e até seis (06) meses; 

           III - sem remuneração, a partir do sétimo (7º) mês até o máximo de dois (02) anos. 

 

 

SEÇÃO  III 

 

DA LICENÇA PARA O SERVIÇO MILITAR 

 

           Art. 59 - Ao servidor que for convocado para o serviço militar ou outros encargos de 

segurança nacional, será concedida licença sem remuneração. 

 

           § 1º - A licença será concedida à vista de documento oficial que comprove a convocação. 
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           § 2º - O servidor desincorporado em outro Estado da Federação deverá reassumir o 

exercício do cargo dentro do prazo de 30 (trinta) dias; se a desincorporação ocorrer dentro do 

Estado, o prazo será de 15 (quinze) dias. 

 

 

SEÇÃO  IV 

 

DA LICENÇA PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO 

 

        Art. 60 - O servidor  terá  direito a licença, com remuneração, durante o período que mediar 

entre a sua escolha, em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e à véspera do 

registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. 

 

          § 1º - O servidor candidato a cargo eletivo no próprio Município e que exerça cargo ou 

função de direção, chefia, arrecadação ou fiscalização, dela será afastado, a partir do dia imediato 

ao registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o dia seguinte ao do pleito. 

 

          § 2º - A partir do registro da candidatura até o quinto (5º) dia seguinte ao da eleição, salvo 

se a Lei Federal específica estabelecer prazos maiores, o servidor ocupante de cargo efetivo fará 

jus a licença remunerada, como se em efetivo exercício estivesse. 

 

 

SEÇÃO  V 

 

DA LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES 

 

 Art. 61 - A critério da Administração,   poderá  ser  concedida,  ao  servidor estável, após  

estágio  probatório,  licença  para  tratar  de   assuntos   particulares,   pelo prazo de até dois (02) 

anos consecutivos, sem remuneração. 

 

           § 1º - A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor. 

 

           § 2º - Não se concederá  nova  licença antes de decorridos dois (02) anos do término ou da 

interrupção da anterior. 

 

           § 3º - Não se concederá  a  licença  a servidor já estável nomeado para  outro cargo, ou ao 

removido, antes de completar um (01) ano de exercício no novo cargo ou repartição. 

 

 

SEÇÃO V I 

 

DA LICENÇA PARA DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA 

 

 Art. 62 - É assegurado ao servidor o direito a licença para o desempenho de mandato em 

confederação, ou entidades de classe dos servidores municipais, sem qualquer prejuízo de sua 

situação funcional ou remuneratória. 
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           § 1º - Somente poderão ser licenciados servidores eleitos para cargos de direção ou repre-

sentação nas referidas entidades, até o máximo de três (03), por entidade. 

 

           § 2º - A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada no caso de ree-

leição. 

 

 

SEÇÃO VII 

 

DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 

 

 Art. 64 - Será concedida, ao servidor, licença para tratamento de saúde, a pedido ou de 

ofício, com base em exame médico, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus. 

 

 Art. 65 - Para licença até 30 (trinta) dias, a inspeção será feita por médico do serviço 

oficial do próprio Município e, se por prazo superior, por junta médica oficial. 

 

 Parágrafo Único: Inexistindo médico  do Município, será aceito atestado firmado por 

outro médico, nas licenças até 30 (trinta) dias. 

 

 Art. 66 - Não será concedida a licença ao servidor que se recusar a submeter-se ao exame 

médico, sendo o mesmo punido disciplinarmente com suspensão de 15 (quinze) dias, cessando 

os efeitos da penalidade logo que se verificar o exame. 

 

 Art. 67 -  A licença poderá ser prorrogada: 

 I  - de ofício, por decisão do órgão competente; 

 II - a pedido do  servidor, formulado até três (03) dias antes do término da licença 

vigente. 

 

 Art. 68 - O servidor licenciado para tratamento de saúde não poderá dedicar-se a 

qualquer outra atividade remunerada, sob pena de ter cassada a licença. 

 

    

SEÇÃO  VIII 

 

DA LICENÇA  À GESTANTE, À ADOTANTE E PATERNIDADE 

 

 Art. 69 - Será concedida, mediante laudo médico, licença à servidora gestante, por 180 

(cento e oitenta) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. 

 

 Art. 70 - À servidora adotante será concedida licença a partir da concessão do termo de 

guarda ou da adoção, proporcional à idade do adotado: 

I - de zero a doze meses, 180 (cento e oitenta dias); 

II - de doze meses e um dia a dois anos 120(cento e vinte dias); 

III- de mais de dois anos até quatro anos 90 (noventa dias); 

IV - de mais de quatro anos até seis anos 60 (sessenta dias); 

V - de mais de seis anos desde que menor, 30 (trinta dias). 
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 Art. 71 - A licença paternidade será de 15 (quinze) dias consecutivos, a contar do nasci-

mento do filho ou concessão do termo de guarda ou adoção, sem prejuízo da remuneração. 
 

(Alteração introduzida pelo Art. 2° da Lei Complementar Municipal n° 015, de 02/04/2009)  

 

 Art. 69 - Será concedida, mediante laudo médico, licença à servidora gestante, por 120 

(cento e vinte) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. 

 

 Art. 70 - A servidora que adotar criança de até um (01) ano de idade, será concedida 

licença remunerada de 90 (noventa) dias, para o ajustamento do adotado ao novo lar. 

 

 Parágrafo Único: No caso de  adoção de criança com mais de um (01) ano até sete (07) 

anos de idade, o prazo de  licença de que trata este artigo será de 30 (trinta) dias. 

 

 Art. 71 - A licença  paternidade será de oito (08) dias a contar do nascimento do filho, 

sem prejuízo da remuneração. 

 

 

TÍTULO  V 

 

DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

 

 Art. 72 -  Estágio Probatório é o período de 36 (trinta e seis) meses de efetivo exercício 

da atividade do Magistério, durante o qual é apurada a conveniência da confirmação do 

profissional da educação no cargo, mediante verificação dos seguintes requisitos:       

 I   –  idoneidade moral; 

 II  –  disciplina; 

 III –  assiduidade; 

 IV – dedicação; 

 V  – eficiência; 

 VI – responsabilidade; 

 VII – relacionamento. 

 

 § 1º - a avaliação do desempenho no estágio probatório será realizada por Comissão 

Especial designada para esse fim, de forma periódica, por trimestre, e a cada uma corresponderá 

um competente boletim. 

 

 § 2º - Aplica-se, ao profissional da educação, as demais disposições da Seção V do 

Capítulo I do Título II do Regime Jurídico Único. 

 

 Art. 73  -  O estágio probatório será cumprido em escolas situadas na zona rural ou 

urbana, sempre nas disciplinas específicas da nomeação, áreas de estudo e atividades conforme 

edital de Concurso Público realizado. 

 

 Art. 74 - O não cumprimento  do  estágio  probatório,  por  interrupções  sucessivas 

equivalentes ao dobro do tempo fixado para este estágio, resultará na exoneração automática do 

estagiário. 
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TÍTULO VI 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

 Art. 75 - Ficam extintos todos os cargos efetivos, em comissão ou funções gratificadas 

específicas do Magistério Municipal anteriores à vigência desta lei. 

 

 Parágrafo Único:  Os atuais integrantes dos cargos extintos por este artigo, devidamente 

habilitados, serão aproveitados em cargos equivalentes, criados por esta lei, observados o nível e 

classe em que se encontram. 

 

 Art. 76 -  Os professores com formação em curso superior de curta duração e os 

professores “leigos” permanecerão em exercício, sendo obrigados a adquirirem a formação legal, 

nos termos da Lei Federal n° 9.394/96. 

 

 Parágrafo Único: O Município oportunizará, sem prejuízo do andamento do sistema de 

ensino, a formação dos professores de que trata este artigo, mediante programas de capacitação. 

 

 Art. 77 - Os professores “leigos” estáveis constituirão um quadro em extinção, regidos 

pela CLT. 

 

 § 1° - Os professores “leigos” que adquirirem a formação legal para o exercício da 

docência, terão de se submeter a concurso público para ingresso no Plano de Carreira. 

 

 § 2° - Os professores “leigos” não habilitados no prazo legal serão afastados do exercício 

do magistério, passando a atuarem em outras áreas da administração, exceto a docência, 

permanecendo no quadro em extinção. 

 

 Art. 78 - O atual profissional da educação concursado e habilitado em curso superior de 

licenciatura de curta duração, terá assegurado um nível especial e em extinção, excepcionalmente 

até o final da década da educação, com remuneração básica correspondente a média estabelecida 

entre o valor pago para os níveis 1 e 2, conforme dispõe o artigo 47 desta lei. 

 

 Parágrafo Único:  Os professores dos níveis especiais 1 e 2 e em extinção ingressarão, 

automaticamente, no quadro de carreira do magistério, no nível correspondente a sua nova 

habilitação, no momento em que apresentar e comprovar essa titulação. 

 

 Art. 79 - Ficam ressalvadas,  para os professores com curso superior de licenciatura curta 

e “leigos”, a remuneração e vantagens adquiridas até a vigência desta lei. 

 

 Art. 80 - Permanecerão no quadro em extinção, regido pela CLT, os professores 

amparados   pela   estabilidade   concedida   pelo   artigo   19   do  Ato   das   Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988.  

 

 Art. 81  - Os concursos realizados ou em andamento para provimento de cargos ou 
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empregos públicos de profissionais da educação, terão validade para efeito de aproveitamento 

dos candidatos nos cargos criados por esta Lei. 

 

           Art. 82 – Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias apóa a sua publicação. 

  

 Art. 83 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as Leis Municipais n° 

1.500, de 11/08/1989; 1.530, de 26/04/1988; 1.532, de 27/04/1988; 1.536, de 26/04/1988; 1.553, 

de 09/11/1988; 1.595, de 21/05/1989; 1.600, de 08/06/1989; 1.633, de 02/10/1989; 1.634, de 

03/10/1989; 1.644, de 25/10/1989;1.786, de 20/05/1991. 

 

 

 

              GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES, RS 

em 15 de abril de 2005. 

 

 

 

 

                                                                                           CELSO AUGUSTNHO VALDUGA 

                                         Prefeito Municipal 

 

 

Registre-se e Publique-se: 

 

 

 

 

             JOÃO CLÁUDIO RENZ 

Secretário Municipal da Administração 

 

 

 

 

 

ANEXO  ÚNICO 

 

 CARGO: PROFESSOR 

 

 ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética:  O membro  do  magistério  deverá,  no exercício  da docência  

na educação básica,participar na elaboração da proposta pedagógica da escola, elaborar e 

cumprir plano de trabalho segundo a  proposta  pedagógica da escola, zelar pela aprendizagem 

dos alunos, estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 

rendimento, ministrar os dias letivos e as horas estabelecidas, participar integralmente dos 

períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional, colaborar 

com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade, desincumbir-se das demais 

tarefas indispensáveis para atingir os fins educacionais da escola e do processo ensino-
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aprendizagem; contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino. 

 

          b) Descrição Analítica: O membro do magistério no exercício de atividades de suporte 

pedagógico direto à docência na Educação Básica voltadas para administração, planejamento, 

inspeção, supervisão e orientação educacional deverá, entre outras, coordenar a elaboração e 

execução da proposta pedagógica da escola, administrar o pessoal e os recursos materiais e 

financeiros da escola, tendo em vista o alcance de seus objetivos pedagógicos,  assegurar o 

cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas, zelar pelo cumprimento do plano de 

trabalho dos docentes, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento, 

promover a articulação com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da 

sociedade com a escola, informar os pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos 

alunos, bem como  sobre a execução da proposta pedagógica da escola, coordenar, no âmbito da 

escola, as atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional, acompanhar e 

orientar o processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as 

famílias, elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao 

desenvolvimento do sistema de ensino ou da escola, elaborar, implementar, acompanhar e avaliar 

planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento do sistema de ensino e da escola, 

em relação a aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos 

materiais, acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento 

da legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade  do ensino. 

 

        CONDIÇÕES DE TRABALHO:    

 * Carga horária semanal de 22 horas. 

* Recrutamento: Geral, concurso público de provas e títulos a ser efetuado por área de 

especialização. 

 

 REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 * Instrução formal: Habilitação legal para o exercício do cargo. 

 * Lotação: Exclusivamente na Secretaria Municipal de Educação. 

 * Idade: Mínima: 18 anos 

 

 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descriçáo Sintética: Planejar e executar atividades de cuidado e educação, de forma integra-

da, a criança de zero a seis anos. 

b) Descrição Analítica: planejar e executar atividades pedagógicas e de recreação com as crian-

ças; oferecer atividades que o levem a exploração do meio ambiente, fisico e social, levando em 

conta que brincar constitui uma forma privilegiada de aprender e que valorizem o trabalho coo-

perativo, o desenvolvimento da solidariedade e da sociabilidade da criança; atuar em sala de aula 

orientando e mantendo a disciplina das crianças; orientar e acompanhar a criança na realização 

de hábitos de higiene básicos, servir refeições e auxiliar as crianças na alimentação; obsei-var a 

saúde e o bem-estar da criança, encaminhando-a aos serviços de enfermagem e médico quando 

necessário; receber e entregar crianças aos pais e comunicar os acontecimentos do dia; manter 

atualizados os planejamentos e apurar a freqüência diária e mensal das crianças; participar e coo-
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perar nas atividades curriculares que visam a melhoria do processo educativo e a integração da 

Escola Municipal de Educação Infantil -família - comunidade; comprometer-se com todas as 

atividades realizadas pela escola; participar da elaboração e avaliação da proposta pedagógica da 

escola e atualizar-se pedagogicamente; realizar avaliação do desen\~olvimento infantil. 

- Condiqóes de Trabalho: 

a) GERAL: carga horária semanal de 40 horas. 

b) ESPECIAL: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço 

aos sábados, domingos e feriados. 

- Recrutamento: 

a) FORMA: concurso público de provas e títulos. 

b) REQUISITOS 

- Instrução formal: Ensino Médio, modalidade Normal 

- Idade: 18 (dezoito) anos completos 

- Outros: conforme instmçiies reguladoras do processo seletivo 

- Lotação: na Secretaria Municipal de Educação. 

 
(Acrescentado pelo Anexo Único da Lei Complementar Municipal n° 005, de 01/12/2005) 


