
PREFEITURA M NICIPAL DE CARUARU

LEI COMPLEMENT AR N° 035, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2013.

Dispiie sobre o . Plano de Cargos,
Carreira, Desenvolvimento e
Remuneraciio PCCDR dos
profissionais da Educaciio do Municipio
de Caruaru, e da outras providencias.

o PREFEITO DO MUNICiPIO DE CARUARU, ESTADO DE PERNAMBUCO: Fayo saber
que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

CAPiTULO I
DAS DISPOSI<;::OES PRELIMINARES

Art. 1° Fica Instituido 0 Plano de Cargos, Carreira, Desenvolvimento e Remuneracao -
PCCDR dos profissionais da Educacao do Municipio de Caruaru, de conformidade com 0

estabelecido nas Leis Federais n." 9.394 de 20.12.96 e n" 11.494 de 2007, bem como a
Resolucao n° 2, de 28 de maio de 2009, do Conselho Nacional de Educacao e em
compatibilidade com a legislacao municipal relativa as norm as disciplinadoras da
administracao de pessoal civil.

Art. 2° Integram 0 Plano de Cargos, Carreira, Desenvolvimento e Remuneracao -
PCCDR, os profissionais da educacao, os que exercem atividades de apoio tecnico-cientifico
ou ofere cern suporte pedag6gico direto as atividades de docencia e as atividades de apoio
administrativo.

CAPiTULO II
DOS OBJETIVOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA,

DESENVOL VIMENTO E REMUNERA<;::AO - PCCDR - DO EN SINO PUBLICO
MUNICIPAL

Art. 3° 0 Plano de Cargos, Carreira, Desenvolvimento e Remuneracao - PCCDR
objetiva garantir 0 padrao de qualidade da Rede de Ensino Municipal, pela valorizacao de
seus profissionais mediante:

I - A profissionalizacao, que pressupoe: dedicacao ao magisterio e qualificacao
profissional, objetivando 0 sucesso do aluno e 0 desenvolvimento na carreira; remuneracao
condigna; melhoria da qualidade do ensino; ingresso exciusivamente por concurso publico de
provas e/ou provas e titulos; aperfeicoarnento profissional continuado, inciusive com
licenciamento peri6dico remunerado para este fim; estimulo a produtividade e ao trabalho em
sala de aula; progresso funcional baseado na titulacao e habilitacao, na avaliacao de
desempenho e conhecimento; periodo reservado a estudos, planejamento e avaliacao, incluido
na jomada de trabalho.

II - Desenvolvimento na carreira: mediante progressces horizontais dentro da Classe a
que pertence 0 profissional do magisterio, atraves de avaliacoes peri6dicas.

III - Valorizacao da qualificacao: decorrente de cursos de formacao e especializacao.

CAPiTULO III
DA CONCEITUA<;::AO

Art. 4° Para os efeitos desta Lei consideram-se:
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I - Rede Municipal de Educacao: 0 conjunto de instituicoes e orgaos que realizam
atividades de educacao em rede sob a coordenacao da Secretaria Municipal de Educacao;

II - Profissionais da Educacao: 0 conjunto de profissionais, titulares do cargo de
Professor e de suporte pedagogico direto a docencia, ai incluidas as de direcao ou
administracao escolar, planejamento, inspecao, supervisao e orientacao educacional,
correlatos, quanta a natureza das atribuicoes e 0 grau de conhecimento necessario ao
desempenho das respectivas atribuicoes;

III - Cargo: 0 conjunto de atribuicoes e responsabilidades previstas na estrutura
organizacional sob denorninacao propria e numero certo, cometidas a urn agente da
adrninistracao publica, sob 0 regime estatutario ou legislacao especial;

IV - Nivel: linha de progressao vertical da carreira de titulares de cada cargo, e serao
designados por algarismos romanos;

V - Classe: linha de progressao horizontal da carreira de titulares de cada cargo, e serao
designados por dez referencias, representadas pelas letras de A a J;

VI- Funcao: 0 conjunto de tarefas correlatas que visam atingir 0 mesmo objetivo;
VII- Carreira: 0 conjunto de niveis que define a evolucao funcional e remuneratoria do

servidor, dentro da respectiva classe;
VIII - Grade.. de Vencimentos: 0 conjunto de vencimentos, distribuidos por niveis e

classes;
IX- Enquadramento: a posicao em determinado cargo, nivel a classe de vencimento,

apos analise da situacao juridico-funcional e atendimento aos criterios estabelecidos no Plano
de Cargos, Carreira, Desenvolvimento e Remuneracao - PCCDR;

X - Funcao de Magisterio: entende-se 0 exercicio da regencia e docencia e de atividades
tecnico-pedagogicas que fornecem, diretamente, suporte as atividades de ensino (gestor,
gestor adjunto e coordenador pedagogico), de acordo com a Lei Federal n° 11.301106;

XI - Atividade de Apoio Tecnico-Cientifico: entende-se 0 trabalho relativo a orientacao
e acompanhamento psicologico, psicopedagogico, fonoaudiologico, nutricional e de cuidados
de enfermagem, a professores e/ou trabalhadores em educacao e alunos;

XII - Atividade de Apoio Administrativo (Nivel Medic): entende-se 0 trabalho relativo
ao complemento e auxilio aos docentes e tecnicos, como organizador e facilitador (Auxiliar
Administrativo e Auxiliar de Educacao);

XIII - Atividade de Apoio Administrativo (Nivel Fundamental): entende-se 0 trabalho
relativo a manutencao e apoio operacional (Merendeira, Lactarista, Servente, Lavadeira,
Porteiro e Motorista);

XIV - Professor I: Professor de Educacao Infantil, de Educacao de Jovens e Adultos e
de 1° ao 5° ana do Ensino Fundamental;

XV - Professor II: Professor de Ensino Fundamental de 6° ao 9° ana e de Educacao de
Jovens ~ Adultos de 6° ao 9° ano.

XVI - Professor alfabetizador: Professor de Alfabetizacao de Jovens e Adultos e de 1°
ao 3° ana do Ensino Fundamental.

XVII - Progressao horizontal: a passagem de uma classe para a seguinte, dentro do
mesmo nivel, pelo criterio de tempo na classe e avaliacao de desempenho;

XVIII - Progressao vertical (progressao por qualificacao): a passagem de urn nivel para
outro, pelo criterio de habilitacao ou titulacao, apos 0 cumprimento do estagio probatorio e
atraves de processo administrativo instruido com copia autenticada do certificado de
conclusao de curso ou diploma de instituicao oficialmente reconhecida, com efeitos a partir da
concessao.

CAPiTULO IV
DA ESTRUTURA<;A.O DA CARREIRA
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Art. 5° Os cargos do Quadro dos Trabalhadores em Educacao sao caracterizados por
sua denominacao, pela descricao sumaria e detalhada de suas atribuicoes e pelos requisitos de
instrucao exigidos para ingresso, especificados no ANEXO I da presente Lei.

CAPITULO V
o INGRESSO NA CARREIRA

Art. 6° 0 ingresso na Carreira do Magisterio dar-se-a exclusivamente por concurso
publico de provas ou provas e titulos.

§ 1° 0 ingresso sera sempre na referencia inicial da classe e para a jomada de trabalho
estabelecida para 0 regime comum de atividade semanal. _

§ 2° Sao vedados e, se realizados, nulos de pleno direito os ingressos que contrariem as
disposicoes contidas neste artigo, ressalvados os considerados como necessidade temporaria e
que visem a substituir profissional de magisterio temporariamente afastado; suprir vagas nao
ocupadas momentaneamente por concurso publico ou em casos de excepcional interesse
publico, observando-se 0 disposto no art. 37, inciso IX, da Constituicao Federal.

§ 3° Os acrescimos de carga horaria nao geram direito a incorporacao e so produzirao
efeitos financeiros enquanto 0 professor estiver em efetivo exercicio da carga horaria alusiva a
estes acrescimos, sendo feitos atraves de contrato temporario com duracao maxima de 01
(urn) ano.

§ 4° A comprovacao da titulacao e/ou habilitacao exigida para 0 exercicio do cargo e
condicao para norneacao do profissional do rnagisterio.

§ 5° 0 profissional do magisterio nomeado ao entrar em exercicio, fica sujeito a estagio
probatorio, pelo prazo de 03 (tres) anos, con forme 0 artigo 41 da Constituicao da Republica
Federativa do Brasil.

§ 6° 0 profissional da educacao sera avaliado a cada seis meses, e diante do nao
atendimento aos requisitos estabelecidos em regulamento, sera instaurado processo
administrativo disciplinar, dando ciencia ao interessado para que estabeleca 0 contraditorio
obedecendo ao disposto na Constituicao da Republica Federativa do Brasil de 1988 e na Lei
Federal n" 10.406/02.

§ 7° Se no processo ficar comprovado 0 nao preenchimento das condicoes de estagio
probatorio, 0 profissional de educacao sera exonerado.

§ 8° Os servidores readaptados temporariamente terao os seus estagios suspensos e 0

prazo sera retomado apos 0 termino da readaptacao temporaria.

§ 9° As licencas de saude que nao excederem a 30 dias corridos ou intercalados, por
semestre, nao suspenderao 0 estagio probatorio.

Art. 7° Durante 0 estagio probatorio serao analisados os seguintes fatores para
desempenho do cargo:

I - assiduidade;

Praca Senador Teotonio Vilela, SIN - Centro - Caruaru-PE - CEP 55.004-901 I



PREFEITURAMUNICIPAL DE CARUARU

II - disciplina;
III - capacidade de iniciativa;
IV - produtividade;
V - desempenho;
VI - urbanidade; e
VII- responsabilidade.

§ 1Q Nos 04 (quatro) meses antes de findar 0 periodo do estagio probatorio, sera
submetida a homologacao da autoridade competente a avaliacao do desempenho do servidor,
realizada por comissao constituida para essa finalidade, sem prejuizo da continuidade de
apuracao dos fatores enumerados nos incisos I a V do caput deste artigo.

§ 2Q Q servidor nao aprovado no estagio probatorio sera exonerado ou, se estavel no
antigo cargo, reconduzido a este.

§ 3Q 0 servidor em estagio probatorio nao podera exercer quaisquer cargos de
provimento em comissao ou funcoes de direcao, chefia ou assessoramento no orgao ou
entidade de lotacao,

§ 4Q Ao servidor em estagio probatorio somente poderao ser concedidas as licencas:
I - por motivo de doenca em pessoa na familia;
Il - para tratamento de saude;
III - em razao da matemidade e adocao;
IV - para service militar obrigatorio;
V - para ocupar cargo publico eletivo.

§ 5° 0 servidor em estagio probatorio nao podera ser cedido para outro orgao ou
entidade dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios.

Art. 8° Adquirida a estabilidade, os criterios definidos no art. 7° serao utilizados para
avaliacao perrnanente do servidor.

Art. 9° Durante 0 estagio probatorio, 0 servidor ocupante de cargo efetivo so perdera 0

cargo apos previo processo administrativo, que the seja assegurado 0 contraditorio e a ampla
defesa.

Paragrafo unico. Uma vez adquirida a estabilidade, 0 servidor efetivo so perdera 0

cargo:
I - em virtude de sentenca judicial transitada emjulgado;
II - processo administrativo, assegurando-se os principios ja mencionados no caput;
III - procedimento de avaliacao periodica de desempenho, e
IV - excesso de despesa com pessoal, nos terrnos do art. 169 da Constituicao Federal.

CAPiTULO VI
DA DURA<;AO E COMPOSI<;AO DA JORNADA DE TRABALHO

Art. 10. A jomada de trabalho dos docentes podera ser de ate quarenta horas semanais e
incluira uma parte de hora-atividade, esta ultima correspondendo a 1/3 (urn terce) do total da
jomada, compreendendo as duas modalidades seguintes:

I - Regime comum de atividade semanal:
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a) Professor I - 20 (vinte) horas-aula semanais de trabalho, corresportdendo alSO (cento
e cinquenta) horas mensais (carga horaria maxima), e

b) Professor II - 26 horas-aula semanais de trabalho, correspondendo a 200 (duzentas)
horas mensais (carga horaria maxima).

II - Regime especial de atividade semanal;

'§ 1° 0 regime especial de atividade semanal, previsto no inciso II deste artigo, sera pela
concessao de ampliacao da carga horaria do profissional do Magisterio ate 0 limite maximo
de 40 (quarenta) horas semanais, que sera feita mediante contratacao temporaria, pelo prazo
maximo de 01 (urn) ano, improrrogavel, considerando a conveniencia e oportunidade da
Administracao em relacao a carencia nas Unidades Escolares e na forma a ser estabelecida em
regulamento, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da prornulgacao desta Lei.

§ 2° Entende-se por ampliacao de carga horaria 0 numero de horas de trabalho semanais
a serem prestadas pel os profissionais do Magisterio, alern daquelas fixadas para a jomada de
provimento inicial a que estiver sujeito.

§ 3° A carga horaria semanal maxima estabelecida para 0 Magisterio Municipal e de 40
(quarenta) horas/aula, incluidas as horas-atividades, exceto no caso previsto no paragrafo 1°.

§ 4° A jomada de trabalho dos professores ocupantes de cargos em comissao sera de oito
horas diarias, sempre vivenciadas em horario compativel com 0 horario escolar.

§ 5° 0 Gestor, Gestor Adjunto e Secretario Escolar tera umajomada de trabalho de 08 (oito)
horas diarias, fazendo 0 rodizio necessario entre os turnos da respectiva escola a que esteja
vinculado.

§ 6° Os professores que integram as funcoes de Supervisor Regional, Inspetor Escolar e
Tecnico de Area deverao cumprir jomada de trabalho de 08 (oito) horas diarias.

§ 7° A jomada de trabalho do pessoal tecnico-cientifico e do pessoal de apoio administrativo
sera de 30 (trinta) horas semanais.

Art. 11. Para fins desta Lei considera-se:
1- hora-aula: corresponde a toda e qualquer atividade programada, incluida na proposta

pedag6gica da escola, com frequencia exigivel e efetiva orientacao por professores
habilitados, realizada em sala de aula ou em outros locais adequados ao processo de ensino-
aprendizagem; e a hora de efetivo trabalho escolar, correspondente a 60 (sessenta) minutos,
independentemente do m6dulo da hora-aula.

_II - hora-atividade: corresponde as horas de trabalho do professor destinadas a
preparacao e avaliacao do trabalho didatico, a colaboracao com a administracao escolar, as
reunioes pedag6gicas, a articulacao com a comunidade e ao aperfeicoamento profissional, de
acordo com a proposta pedag6gica de cada escola, compreendendo assim, 0 trabalho
individual do professor na preparacao das aulas, na correcao das tarefas dos alunos e nos
trabalhos coletivos de reunioes, estudos e de atendimento aos pais dos .alunos, devendo ser
cumprida, preferencialmente, na unidade escolar a qual 0 professor esteja vinculado.

CAPITULO VII
DO VEN<;=IMEN'rOE pA REMUNERA<;AO
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Art. 12. Para efeito desta Lei, considera-se:
I - Vencimento: e a retribuicao pecuniaria devida aos integrantes do Quadro do

Magisterio, correspondente ao nivel de qualificacao e classe em decorrencia do efetivo
exercicio do cargo/funcao, de acordo com 0 estabelecido nesta Lei;

II - Remuneracao: eo vencimento acrescido das vantagens pecuniarias permanentes ou
temporarias a que tern direito os integrantes do quadro de profissionais da educacao.

Art. 13. A rernuneracao dos Cargos de Provimento em Comissao esta estabelecida no
ANEXO II desta Lei.

Art. 14. A retribuicao pecuniaria do titular do cargo/funcao, por hora suplementar de
trabalho, corresponde ao valor fixado para sua jornada basica inicial.

Paragrafo unico. As horas suplementares a que se refere 0 caput nao serao incorporadas
para nenhurn efeito.

CAPITULO VIII
DA PROGRESSAO NA CARREIRA E ENQUADRAMENTO

Art. 15.0 desenvolvimento do servidor na carreira far-se-a atraves da:
I - progressao horizontal: com base cumulativamente na avaliacao de desempenho

profissional e 0 tempo de permanencia na classe, sendo a passagem de uma classe para outra
imediatamente superior, cujo intersticio sera de 03 (tres) anos; e

II - progressao vertical: passagem do servidor de um nivel para outro, conforrne a
exigencia de habilitacao ou de titulacao, observando-se a mesma classe ao qual 0 servidor
estava vinculado, apos 0 cumprimento do estagio probatorio e atraves de processo
administrativo instruido com copia autenticada do certificado de conclusao de curso ou
diploma de instituicao oficialmente reconhecida, com efeitos a partir da concessao.

§ lOA progressao horizontal sera processada anualmente, no mes de novembro, com
divulgacao dos resultados ate 0 dia 15 de dezembro do ana a elas correspondente e os efeitos
financeiros terao vigencia a partir de lOde janeiro do ana subsequente.

§ 20 Os criterios especificos e os procedimentos para progressao horizontal em
decorrencia da aplicacao do merito e/ou antiguidade rpara efetivacao da progressao
considerara os seguintes fatores:

I - fatores de desempenho no trabalho;
II -.fatores de qualificacao em instituicoes credenciadas;
III - avaliacao periodic a de afericao de conhecimento na sua area de acao, atraves dos

indicadores IDEB, SAEP e sistema de avaliacao municipal;
IV - tempo de servico no cargo/funcao.

Art. 16. 0 servidor formalizara seu pedido de Progressao Vertical, instruindo-o corn
copia autenticada do certificado de conclusao de curso ou diploma, sendo a analise de tais
processos efetuada no prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da juntada
da documentacao necessaria ao julgamento do 'feito, retroagindo os efeitos a data da decisao
concessiva,
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Paragrafo unico. Sendo 0 julgamento do processo realizado fora do prazo estimado, os
efeitos decis6rios retroagirao a data limite de 120 dias.

Art. 17. Os grupos ocupacionais do quadro permanente dos trabalhadores em educacao

serao os seguintes:

§ 1° Magisterio:
I - Professor I: para a docencia da Educacao Infantil, 1° ao 5° ana do Ensino

Fundamental e Educacao de Jovens e Adultos;
II - Professor II: para a docencia do Ensino Fundamental de 6° ao 9° ana e Educacao de

Jovens e Adultos;

§ 2° Tecnico-Cientifico:
I - Psicologo
II - Psicopedagogo
III - Fonoaudiologo
IV - Nutricionista
V - Tecnico de enfermagem

§ 3° Apoio Administrativo:
I - Cargos de nivel medio: Auxiliar Administrativo; Auxiliar de Educacao; I

II - Cargos de nivel fundamental: Auxiliar de Service Publico (Merendeira, Lactarista,
Servente, Lavadeira e Porteiro) e Motorista.

§ 4° Consideram-se funcoes tecnico-pedagogicas as atividades de' planejamento,
supervisao, inspecao, orientacao educacional e direcao, estando incluidas as de Gestor, Gestor
Adjunto, Coordenador Pedag6gico, Secretario Escolar, Bibliotecario, Coordenador de
Laborat6rio de Informatica, Tecnico de Area, Inspetor Escolar, Supervisor Regional.

§ 5° Incluem-se, nas atividades de suportepedag6gico direto, as de Gestae ou
Adrninistracao Escolar, Coordenador Pedag6gico, Bibliotecario, Coordenador de Laborat6rio
de Informatica.

§ 6° Inclui-se nas atividades de suporte administrativo direto a de Secretario Escolar e
Auxiliar Administrativo.

Art. 18. As funcoes tecnico-pedagogicas serao desempenhadas por Professor, com mais
de 03 (tres) anos de efetivo exercicio em regencia de classe na Rede Publica de Ensino
Municipal de Caruaru.

§ 1° Para 0 exercicio das funcoes tecnico-pedagogicas, de planejamento, supervisao,
inspecao, orientacao educacional e direcao, 0 professor devera possuir curso de 'graduacao em
Pedagogia ou pos-graduacao em area especifica.

Art. 19. A progressao vertical ocorrera a qualquer tempo para 0 servidor que adquirir a
titulacao em area relacionada ao desempenho das atividades especificas ao seu cargo, salvo os
que estiverem sob estagio probat6rio, que aguardarao 0 cumprimento do mesmo, da seguinte
forma:

I - Professor I1Professor Alfabetizador/Professor em Educacao Especial:
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a) Nivel I - docente com qualificacao de Ensino Superior, em curso de graduacao em
Pedagogia, em instituicao oficialmente reconhecida;

b) Nivel II - docente com qualificacao de Ensino Superior e Pos-graduacao lato sensu-
Especializacao - em area relacionada a de sua atuacao, com carga horaria minima de trezentas
e sessenta horas, em instituicao oficialmente reconhecida;

c) Nivel III- docente com qualificacao de Ensino Superior e Pos-graduacao stricto
sensu - Mestrado - em area relacionada a de sua atuacao, em instituicao oficialmente
reconhecida;

d) Nivel IV - docente com qualificacao de Ensino Superior e Pos-graduacao stricto
sensu - Doutorado - em area relacionada a de sua atuacao, em instituicao oficialmente
reconhecida.

II - Professor II:
a) Nivel I - docente com qualificacao de Ensino Superior, em curso de licenciatura

plena com habilitacao especifica em areas do curriculo do Ensino Fundamental e Medio, em
instituicao oficialmente reconhecida

b) Nivel II - docente com qualificacao de Ensino Superior, em curso de licenciatura
plena com habilitacao especifica em areas do curriculo do Ensino Fundamental e Medio e
Pos-graduacao lato sensu - Especializacao - em area relacionada a de sua atuacao, com carga
horaria minima de trezentas e sessenta horas, em instituicao oficialmente reconhecida;

c) Nivel III - docente com qualificacao do Ensino Superior, em curso de licenciatura
plena com habilitacao especifica em areas do curriculo do Ensino Fundamental e Medic e
Pos-graduacao stricto sensu - Mestrado - em area relacionada a de sua atuacao, em
instituicao oficialmente reconhecida;

d) Nivel IV -docente com qualificacao de Ensino Superior, em curso de licenciatura
plena com habilitacao especifica em areas do curriculo do Ensino Fundamental e Medio e
Pos-graduacao stricto sensu - Doutorado - em area relacionada a de sua atuacao, em
instituicao oficialmente reconhecida

III - Psic6logo Escolar/Fonoaudi6logolNutricionista:
a) Nivel II - profissional que concluir curso de Pos-graduacao lato sensu -

Especializacao - em area relacionada a de sua atuacao, coin carga horaria minima de trezentas
e sessenta horas, em instituicao oficialmente reconhecida;

b) Nivel III - profissional queconcluir curso de-Pos-graduacao stricto sensu - Mestrado
- em area relacionada a de sua atuacao, em instituicao oficialmente reconhecida;

c) Nivel IV - profissional que concluir curso de Pos-graduacao stricto sensu -
Doutorado - em area relacionada a de sua atuacao, em instituicao oficialmente reconhecida.

IV - Psicopedagogo:
a) Nivel II - profissional que concluir curso de Pos-graduacao lato sensu -

Especializacao - em area relacionada a de sua atuacao, com carga horaria minima de trezentas
e sessenta horas, em instituicao oficialmente reconhecida;

b) Nivel III - profissional que concluir curso de Pos-graduacao stricto sensu - Mestrado
- em area relacionada a de sua atuacao, em instituicao oficialmente reconhecida;

c) Nivel IV - profissional que conc1uir curso de Pos-graduacao stricto sensu -
Doutorado - em area relacionada a de sua atuacao, em instituicao oficiaLmente reconhecida.

V - Tecnico em enfermagem:
a) Nivel II - profissional que concluir curso de graduacao em instituicao oficialmente

reconhecida;
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b) Nivel III - profissional que concluir 0 curso de Pos-graduacao lata sensu -
Especializacao - em area relacionada a de sua atuacao, com carga horaria minima de trezentas
e sessenta horas, em instituicao oficialmente reconhecida;

VI - Cargo de Nivel Medio (Auxiliar Administrativo e Auxiliar de Educacao):
a) Nivel II - profissional de apoio administrativo (Nivel Medio) que concluir curso de

graduacao em instituicao oficialmente reconhecida;
b) Nivel III - profissional de apoio administrativo (Nivel Medic) que concluir 0 curso

de Pos-graduacao lata sensu - Especializacao - em area relacionada a de sua atuacao, com
carga horaria minima de trezentas e sessenta horas, em instituicao oficialmente reconhecida;

VII - Cargo de Nivel Fundamental (Auxiliar de Servico Publico - Merendeira,
Lactarista, Servente, Lavadeira, Porteiro) e Motorista:

a) Nivel II - profissional de Apoio Administrativo (Nivel Fundamental) que concluir 0

Ensino Medio em instituicao oficialmente reconhecida;

Art. 20. Em nenhurna hip6tese uma me sma qualificacao, graduacao ou titulacao podera
ser utilizada em mais de uma forma de progressao.

Art. 21. 0 primeiro provimento dos cargos de que trata esta lei dar-se-a com os titulares
de cargos que forem enquadrados no Plano' de Cargos, Carreira, Desenvolvimento e
Remuneracao - PCCDR, atendida a exigencia minima de habilitacao.

Art. 22. A mudanca de myel implica 0 acrescimo descrito a seguir e no ANEXO III:
1-grupo ocupacional magisterio e tecnico-cientifico:
a) Nivel I para II - 10%
b) NivellI para III - 20%
c) Nivel III para N - 30%

II - apoio Administrativo - myel medio
a) Nivel I para II - 10%
b) Nivel II para III - 20%

III - apoio Administrativo - myel fundamental
a) Nivel I para II - 10 %

Art. 23. A rnudanca de classe implica 0 acrescimo do percentual de 4% (quatro por cento)
entre as classes, tendo por base os seguintes criterios e expostos no ANEXO III:

1- classe A: os professores com ate 06 (seis) anos completos de service municipal;
II - classe B: os professores que possuirem de 06(seis) anos completos a 09 (nove) anos

completos de servico municipal;
III - classe C: os professores que possuirem de 09(nove) anos completos a 12 (doze)

anos completos de servico municipal;
IV - classe D: os professores que possuirem de 12 (doze) anos completos a 15 (quinze)

anos completos de servico municipal;
V - classe E: os professores que possuirem de 15 (quinze) anos completos a 18

(dezoito) anos completos de servico municipal;
VI - classe F: os professores que possuirem de 18 (dezoito) anos completos a 21 (vinte

e urn) anos completos de service municipal;

Praca Senador Teotonio Vilela, SIN - Centro - Caruaru-PE - CEP 55.004-901 f



I)cc

PREFEITURA MUNICIPAL DECARUARU

VII - c1asse G: os professores que possuirem de 21 (vinte e urn) anos completos a 24
(vinte e quatro) anos completos de servico municipal;

VIII - c1asse H: os professores que possuirem de 24 (vinte e quatro) anos' completos a
26 (vinte e seis) anos completos de servico municipal;

IX - c1asse I: os professores que possuirem de 26 (vinte e seis anos) anos completos a
28 (vinte e oito) anos completos de servico municipal;

X - c1asse J: os professores que possuirem de 28 (vinte e oito anos) anos cornpletos a 30
(trinta) anos completos de service municipal;

CAPITULO X
DA CAPACITA<;AO E DO APERFEI<;OAMENTO

Art. 24. Os cursos de graduacao e pos-graduacao lata sensu e stricto sensu, para os fins
previstos nesta Lei, realizados pelos ocupantes de cargos dos Grupos Ocupacionais de
Magisterio, Tecnico-Cientifico e Apoio Administrativo, somente serao considerados, para fins
de progressao, se ministrados por instituicao autorizada e reconhecida pelos orgaos
competentes e, quando realizados no exterior, forem revalidados por instituicao brasileira,
credenciada para este fim.

§ 1° 0 servidor formalizara seu pedido, instruindo-o com copia autenticada do
certificado ou diploma, hist6rico e portaria do MEC autorizando 0 curso.

§ 2° A licenca para qualificacao profissional consiste no afastamento do servidor de
suas funcoes, computado 0 tempo de afastamento para todos os fins de direito, e sera
concedida para frequencia a cursos de Pos-graduacao lata sensu - Especializacao, P6s-
graduacao stricto sensu - Mestrado e Doutorado em instituicoes credenciadas.

§ 3° 0 afastamento referido no paragrafo anterior, sem prejuizo das hip6teses de curso
de menor duracao, dar-se-a nos seguintes prazos: C

I - para curso de Pos-graduacao lata sensu - Especializacao, por 60 (sessenta) dias,
prorrogaveis por ate 90 (noventa) dias;

I - para curso de Pos-graduacao stricto sensu - Mestrado, por 90 (noventa) dias,
prorrogaveispor ate 120 (cento e vinte) dias;

II - para curso de Pos-graduacao stricto sensu - Doutorado, por 120 (cento e vinte) dias,
prorrogaveis por ate 180 (cento e oitenta) dias.

§ 4° Em nenhuma hip6tese sera permitido 0 afastamento se nao for demonstrada a
correlacao dos estudos com as atribuicoes do cargo efetivo exercido pelo servidor.

Art. 25. 0 exercicio da docencia na carreira do magisterio exige como qualificacao
minima:
I - ensino superior em curso de licenciatura de graduacao plena em Pedagogia, para a
docencia na educacao infantil, e 1° ao 5° ana do ensino fundamental;

II - ensino superior em curso de licenciatura de graduacao plena, com habilitacao
especifica em area correspondente para docencia em areas especificas do 6° ao 9° ano;

III - complementacao nos termos da legislacao vigente para docencia em areas
especificas do ensino fundamental
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Art. 26. Os cursos de pos-graduacao lata-sensu (Especializacao) em area relacionada
com a atuacao do servidor no cargo efetivo, com carga horaria minima de 360 (trezentos e
sessenta) horas, somente serao considerados se realizados nos termos do caput do artigo 24.

Art. 27. Os cursos de pos-graduacao stricto-sensu (Mestrado/Doutorado), somente
serao considerados se realizados em Instituicoes de Ensino Superior, mediante cumprimento
de todos os creditos disciplinares, inclusive com a defesa da dissertacao necessaria a outorga
do Titulo de Mestre/Doutor, relacionados it area de atuacao do servidor no cargo efetivo,
somente sendo considerados se realizados nos termos do caput do artigo 24.

CAPITULO XI
DOS QUADROS DE PESSOAL

Art. 28. Os quadros de pessoal serao constituidos de cargos de provimento efetivo, de
cargos de provimento em comissao, estruturados em duas partes:

I - PARTE PERMANENTE: composta de cargos de carreira de provimento efetivo, e
II - PARTE ESPECIAL: composta de cargos e funcoes comissionadas especificadas no

ANEXO II.

Art. 29. A proporcionalidade de cargos na cornposicao do Quadro do Magisterio, para
efeito de planejamento das necessidades de recursos humanos, observara as seguintes
disposicoes elencadas abaixo e no ANEXO IV:

I - para 0 cargo de Gestor Escolar:
a) 01 (um) para cada Escola Municipal ou Centro Municipal de Educacao Infantil,

Fundamental e Especial;
II - para 0 cargo de Professor I e II, observar-se-a distribuicao dos mesmos conforme a

demanda de classes no periodo letivo e em quantidade necessaria para:
a) Ensino Fundamental;
b) Educacao Infantil;
c) Educacao de Jovens e Adultos;
III - para 0 cargo de Professor II, observar-se-a a distribuicao dos mesmos, em

quantidade necessaria para atendimento ao numero de aulas das disciplinas de cada Unidade
Escolar;

IV - 01 (urn) -Gestor Adjunto quando a unidade funcionar com, no minimo, 800
(oitocentos) alunos;

V -01 (urn) Coordenador Pedag6gico para ate 20 (vinte) turmas em cada unidade
escolar.

CAPITULO XII
DA AVALIAC;Ao DE DESEMPENHO

Art. 30. A Comissao de Avaliacao de Desempenho sera, constituida por 01 (urn)
representante da Secretaria Municipal de Educacao, 01 (urn) representante do Conselho
Municipal de Educacao, 01 (um) professor eleito pelo corpo docente, 01 (urn) representante
da Procuradoria Geral do Municipio, e 01 (urn) representante da Secretaria de Administracao
e Gestae de Pessoas.

§ 10 Escolhidos os representantes, a Comissao sera designada pelo Prefeito Municipal
para urn mandato de 02 (dois) anos, prorrogavel por igual periodo.
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§ 2° 0 Chefe do Poder Executivo regulamentara a organizacao e funcionamento da
Comissao.

§ 3° Compete a Comissao de Avaliacao de Desempenho:
1- informar aos profissionais do magisterio sobre 0 processo em todos os seus aspectos;
II - fazer registro sistematico e objetivo da atuacao do profissional diante dos criterios

estabelecidos no artigo 17 e de acordo com 0 ANEXO V;
III - analisar a documentacao apresentada para progressao;
IV - verificar, se 0 pro fissional habilitado esta desempenhando suas funcoes dentro das

condicoes de aprovacao no concurso publico.

CAPiTULO XIII
DAS FERIAS E DO RECESSO

Art. 31. 0 periodo de ferias anuais do ocupante de cargo/funcao de magisterio sera:
I - quando em funcao docente, de 30 (trinta) dias no mes de janeiro;
II - nas demais funcoes, de 30 (trinta) dias de acordo com a conveniencia e oportunidade

admini strati va.

§ 1° As ferias e recesso escolares serao concedidas em conformidade com 0 calendario
/

escolar anual, a ser divulgado pela Secretaria de Educacao, de forma a atender as
necessidades didaticas e administrativas das escolas.

§ 2° A qualquer tempo a Administracao podera suspender 0 recesso escolar em
. atendimento as necessidades das unidades escolares.

SE(:AO I
DASFALTAS

Art. 32. As faltas ao trabalho, dos integrantes do quadro de trabalhadores em educacao
do Municipio de Caruaru sac classificadas como:

I - faltas abonadas: ausencias consideradas justificaveis, quando devidamente
requeridas, no dia seguinte a ocorrencia, pelo servidor;

II - faltas justificadas: aquela cuja razoabilidade constitui motivo para nao
comparecimento e resultam em desconto do dia ou hora/aula, e

III - faltas injustificadas: aquelas que superarem 0 total estabelecido para as faltas
abonadas e faltas justificadas, em urn mesmo mes, ou total de faltas justificadas em 01 (urn)
ana

§ 1° 0 profissional do magisterio publico municipal podera solicitar deferimento de
faltas abonadas ao total de 08 (oito) faltas ao ano, nao ultrapassando 0 limite de uma falta
abonada ao meso

§ 2° 0 pro fissional do magisterio publico municipal pod era solicitar deferimento de
faltas justificadas de, no maximo, 20 (vinte) faltas no ano letivo.

§ 3° 0 deferimento das faltas justificadas sera de cornpetencia do gestor da unidade
escolar respectiva, ate atingir a l O" (decima) falta, enquanto as 10 (dez) faltas restantes
somente serao deferidas pelo Secretario Municipal de Educacao ou departamento designado
para essa finalidade.
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§ 4° As faltas abonadas sao consideradas como efetivo exercrcio para efeito de
contagem de tempo de service e nao poderao ser descontadas por ocasiao do pagamento de
remuneracao mensal do servidor.

Art. 33. A falta injustificada:
I - prejudicara a evolucao funcional do servidor;
II - sera computada como ponto negativo no processo de avaliacao de desempenho, e
III - implica na perda do descanso semanal remunerado, caso ocorra na sexta-feira ou

na segunda-feira.

Paragrafo unico. Cabera it Adrninistracao instaurar processo administrativo por
abandono, sempre que 0 nurnero de faltas injustificadas atingir 0 total de 30 (trinta) faltas
sucessivas ou 60 (sessenta) intercaladas em urn mesmo ana letivo.

CAPITULO XIV
DAS DISPOSI<;OES GERAIS E FINAlS

SE<;AO I
DA READAPTA<;AO

Art. 34. Readaptacao e 0 aproveitamento do servidor efetivo do quadro de pessoal do
.magisterio publico municipal em cargo de atribuicoes afins e responsabilidades compativeis
com a limitacao que the tenha sida atribuida com base em sua capacidade fisica e mental,
verificada em inspecao medica competente.

Art. 35. Aos servidores que forem readaptados fica assegurada progressao de nivel elou
I

de classe, devendo tais progressoes regerem-se pelas regras peculiares do cargo de origem.

Art. 36. 0 servidor readaptado se submetera, semestralmente, a exame medico
realizado pelo orgao municipal competente, a fim de ser verificada a permanencia das
condicoes que determinaram sua readaptacao, ate que seja emitido laudo medico conclusivo.

§ 1° Quando 0 periodo de readaptacao for inferior a 01 (urn) ano, 0 servidor apresentar-
se-a it entidade municipal competente ao final do prazo estabelecido para seu afastamento.

§ 2° Ao final de 2 (dois) anos de readaptacao, 0 orgao municipal competente expedira
laudo medico conclusivo que definira:

a) a continuidade da readaptacao;
b) 0 retorno do servidor ao exercicio das atribuicoes do cargo; ou
c) aposentadoria, de acordo com a legislacao vigente.

Art. 37. Se julgado incapaz para 0 servico publico, 0 readaptando sera aposentado por
invalidez nos termos da legislacao vigente.

§ lOA readaptacao, em nenhuma hip6tese, acarretara aumento ou reducao da carga
horaria de trabalho e do vencimento do readaptado.

§ 2° A jornada de trabalho do readaptado, relacionada it titularidade adquirida em
concurso publico, devera ser cumprida integralmente, incluindo 0 tempo previsto para as
horas-atividades.
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§ 3° A classe de regencia ou as aulas a cargo do professor com readaptacao definitiva
serafao) atribuida(as) a outro docente a titulo precario ate 0 pr6ximo concurso.

§ 4° 0 professor readaptado desempenhara as atividades de natureza tecnica-
educacional que the forem atribuidas pela sua chefia imediata, sendo a aptidao do servidor
homologada pelajunta medica.

§ 5° A lotacao do professor readaptado sera determinada pela Secretaria Municipal de
Educacao com designacao da unidade escolar em que passara a atuar, preferencialmente na
que era de sua lotacao e no tumo em que atuava, com atribuicoes adequadas a sua nova
situacao funcional.

SEc;AO II
DOS CARGOS EM COMISSAO

Art. 38. Os servidores que ocuparao os cargos em comissao previstos nesta lei, serao
designados pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 1° Os cargos em comissao de Supervisor Regional e Coordenador Pedag6gico serao
ocupadas por servidores que atendam as exigencias do artigo 64 da Lei. de Diretrizes e Bases da
Educacao (Lei 9394/96) e artigo 4°, § 1°da Resolucao n° 03/97 do Conselho Nacional de Educacao
ou de outras legislacoes que vierem a lhes modificar ou substituir.

§ 2° Os cargos em comissao de Gestor Escolar sera atribuida ao servidor portador de Curso
de Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitacao em Administracao Escolar ou pos-graduacao
em Gestae Escolar ou Gestae e Planejamento e que tenha, no minimo, experiencia de tres anos,
como docente, em qualquer sistema de ensino ou coordenador pedagogico.

§ 3° Aos professores ocupantes dos cargos em comissao previstos nesta lei, fica garantida a
percepcao dos vencimentos mais 0 cornplemento para atingir 0 valor do cargo em comissao,
constantes no ANEXO II.

§ 4° 0 servidor ocupante de cargo efetivo podera optar pela inclusao, na base de calculo da
contribuicao, de parcelas remunerat6rias percebidas em decorrencia de local de trabalho e do
exercicio de cargo em comissao, para efeito de calculo do beneficio a ser concedido com
fundamento no art. 40 da Constituicao Federal e no art. 2Qda Emenda Constitucional nQ41, de 19
de dezembro de 2003, respeitada, em qualquer hipotese, a limitacao estabelecida no § 2Qdo art. 40
da Constituicao Federal.

SEc;AO III
DAS GRA TIFICAc;OES

Art. 39. 0 Cargo de Apoio Administrativo Nivel Fundamental - Motorista tera direito a
gratificacao de 25% (vinte e cinco por cento) sobre 0 vencimento base, denominada de
"Gratificacao de Condutor de Veiculos".

Art. 40. Nao se incorporam aos vencimentos e proventos de aposentadoria as
gratificacoes decorrentes da ocupacao de cargos em comissao, observada a disposicao do
artigo 39, § 4°.
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SEC;AOIV
DISPOSIC;OES FINAlS

Art. 41. Ficam criados, na estrutura da Secretaria de Educacao os cargos de provimento
efetivo e em comissao constantes do Anexo'IV desta Lei Complementar:

Art. 42. As disposicoes e norm as desta Lei sao aplicaveis unicamente ao quadro
permanente dos servidores componentes da Secretaria de Educacao, respeitados 0 ato juridico
perfeito, 0 direito adquirido e a coisajulgada.

Art. 43. A gratificacao de regencia, constante na Lei Complementar n° 004, de 29 de
dezembro de 2003, passara a integrar 0 vencimento do servidor que estiver atuando no
Sistema Municipal de Educacao no momenta da entrada em vigor desta Lei.

Art. 44. Ficam vedadas, a partir da data da publicacao desta Lei, as alteracoes das
tarefas dos servidores para 0 exercicio de outras atribuicoes permanentes e nao assemelhadas
as do cargo/funcao por estes exercidos.

Art. 45. As despesas decorrentes desta Lei correrao por conta das dotacoes pr6prias do
Municipio de Caruaru e do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e
de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB.

Art. 46. Fica 0 Chefe do Poder Executivo autorizado a expedir normas regulamentares
para fiel execucao da presente Lei Complementar.

Art. 47. Os vencimentos dos professores municipais serao reajustados no percentual de
7,97% .(sete virgula noventa e sete por cento) para 0 exercicio financeiro de 2013.

Art. 48. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicacao. -

Art. 49. Ficam revogadas a Lei Complementar n? 004, de 29 de dezembro de 2003 e
alteracoes posteriores, a Lei Municipal n? 4.682, de 17 de abril de 2008 e 0 artigo 2° da Lei
Municipal n° 3.591, de 16 de novembro de 1993. .

Palacio Jaime Nejaim, 22 de fevereiro de 2013; 192° da Independencia; 125° da
Republica.

~~z
Prefeito

LIMA

o PROJETO QUE ORIGINOU ESTA LEI E DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO
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LEI COMPLEMENT AR N° 035, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2013.

ANEXOI

DESCRI<;AO DE CARGOS E ATRIBU<;OES

NivEL SUPERIOR

CARGO: PROFESSOR I

REQUISITOS: Formacao em nivel superior, em curso de Licenciatura Plena em Pedagogia
ou Licenciatura Plena na area de Educacao, curso superior em Pedagogia com licenciatura
plena e habilitacao em pre-escola; ou curso superior em Pedagogia com formacao para
docencia na Educacao Infantil, nos termos da legislacao aplicavel,

AREAS DE ATUA<;AO:
-Educacao Infantil
-Ensino fundamental anos iniciais
-Educacao de Jovens e Adultos (fases I e II)
-Alfabetizador
-Educacao Especial

ATRIBUI<;OES DO CARGO:
• observar 0 que esta previsto no art. 13 da Lei n" 9.304, de 20 de dezembro de 1996

(LDB);
• planejar e ministrar aulas com eficiencia em turmas de Educacao Infantil e de 1° ao 5°

serie do ensino Fundamental e Educacao de Jovens e Adultos; .
• participar da elaboracao e selecao de material didatico utilizado em sala de aula;
• analisar e interferir em dados referentes a recuperacao, aprovacao, reprovacao,

frequencia, infrequencia e evasao de alunos;
• participar da elaboracao, execucao, acompanhamento e avaliacao da proposta pedag6gica

da Escola;
• participar da elaboracao e avaliacao de Pianos de Curso;
• participar de estudos e pesquisas na sua area de atuacao;
• participar na eleicao do Conselho Escolar;
• intervir no processo de ensino-aprendizagem quando se fizer necessario com atividades

diferenciadas;
• participar efetivamente das formacao continuadas promovidas pela secretaria de educacao
• articular e/ou executar atividades interescolares e aulas-passeio de enriquecimento de

didatico/pedagcgico

JORNADA DE TRABALHO: 150 hla

CARGO: PROFESSOR II (INCLUI PROFESSOR DE EDUCA<;AO FiSICA)

REQUISITOS: Graduacao em Licenciatura Plena, com habilitacoes especificas em area
pr6pria (disciplina relacionada aos anos finais do Ensino Fundamental- 6° ao 9° ano);

AREAS DE ATUA<;AO:
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-Ensino fundamental, anos finais (6° ao 9° ano)
-Educacao de Jovens e Adultos (fases III e IV)
-Alfabetizador
-Educacao Especial

ATRIBUIC;OES DO CARGO:
• observar 0 que esta previsto no art. 13 da Lei N° 9.304 de 20.12.1996;
• planejar e ministrar aulas em disciplinas do curriculo de 6°a09°ano do Ensino

Fundamental;
• participar da elaboracao e selecao de material didatico utilizado em sala de aula;
• analisar e intervir em dados referentes it recuperacao, aprovacao, reprovacao, frequencia,

infrequencia e evasao de alunos;
• participar da elaboracao, execucao, acompanhamento e avaliacao da proposta pedagogica

da Escola;
• participar da elaboracao e avaliacao de Pianos de Curso;
• articular e/ou executar atividades interescolares e aulas-passeio de enriquecimento de

didatico/pedago gico
• participar de estudos e pesquisas na sua area de atuacao;
• participar na eleicao do Conselho Escolar;
• identificar, planejar, programar, organizar, dirigir, desenvolver, avaliar e lecionar os

conteudos do componente curricular/disciplina Educacao Fisica, nos anos finais do
ensino Fundamental, nas atividades de natureza tecnico-pedagogicas, objetivando a
formacao do cidadao;

• elaborar, junto com os alunos, projetos cientificos
que culminem em aprendizagem significativa;

• participar e inscrever os alunos em olimpiadas de
conhecimentos;

• participar efetivamente da formacao continuada
promovidas pela Secretaria de Educacao.

JORNADA DE TRABALHO: 200 h/a

CARGO: GESTOR ESCOLAR

REQUISITOS: Licenciatura plena em Pedagogia ou area propria do ensino fundamental e
medio ou cornplementacao pedagogica em Administracao Escolar, especializacao em Gestae
Escolar, pos-graduacao em Educacao. Experiencia minima de 05 (cinco) unidades
educacionais (escolas e centros de educacao infantil- CMEI's).

AREAS DE ATUAC;AO: unidades educacionais, escolas e centros de educacao infantil
(CMEI's)

ATRIBUIC;OES DO CARGO:
• gerenciar, presidir e superintender todas as atividades e services escolares,

responsabilizando-se por seu funcionamento;
• representar a Unidade Escolar, responsabilizando-se por seu funcionamento perante

outros orgaos e entidades publicas e privadas;
• convocar e presidir as atividades e reunioes dos corpos docente, discente e tecnico-

administrativo;
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• assinar os documentos e papeis escolares isoladamente ou em conjunto com 0 Secretario,
quando necessario;

• promover a interacao entre alunos, seus responsaveis e professores;
• zelar pelo cumprimento dos prazos de abertura e encerramento das matriculas, fixados

pela Secretaria de Educacao, Esportes e Juventude;
• providenciar para que seja cumprido 0 calendario escolar, 0 horario de aulas e das

verificacoes da aprendizagem, inicio e termino de cada periodo letivo e os dias de
atividades escolares, instituidos pela Secretaria de Educacao;

• zelar pelo cumprimento das normas disciplinares e de funcionamento estabelecidas no
Regimento Escolar e no projeto politico pedag6gico

• responder por quaisquer recursos destinados a Unidade Escolar, deles prestando contas a
entidade mantenedora; e realizar inventario no final de cada ana letivo;

• divulgar e assegurar 0 exato cumprimentodas normas constantes no Regimento Escolar
em co-responsabilidade com 0 Conselho Escolar

• trabalhar em sintonia com outras unidades escolares entendendo que funcionam em rede
• utilizar sistematicamente os meios de cornunicacao eletronica
• cumprir jomada de trabalho de 8h diarias

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais

CARGO: GESTOR ADJUNTO

REQUISITOS: Licenciatura plena em Pedagogia ou area pr6pria do ensino fundamental e
medio ou complementacao pedag6gica em Adrninistracao Escolar, especializacao em Gestae
Escolar, pos-graduacao em Educacao. Experiencia minima de 05 (cinco) unidades
educacionais (escolas).

AREAS DE ATUA<;:AO: unidades educacionais, escolas e centros de educacao infantil
(CMEI's)

ATRIBUI<;:OES DO CARGO:
• auxiliar 0 Gestor e substitui-Io em seus impedimentos ou ausencia eventuais e legais;
• assessorar 0 Gestor no planejamento, na execucao e avaliacao de todas as atividades

adrninistrativas e pedag6gicas da Unidade Escolar;
• desempenhar as tarefas designadas pelo Gestor e pela Secretaria de Educacao, Esportes e

Juventude.

• cumprir jomada de trabalho de 8h diarias

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais

CARGO:COORDENADORPEDAGOGICO

REQUISITOS: Licenciatura plena em Pedagogia ou area pr6pria do ensino fundamental e
medio ou cornplementacao pedag6gica em Supervisao Escolar, especializacao em Gestae
Escolar ou pos-graduacao em Educacao. Experiencia minima de 05 (cinco) anos no
Magisterio Publico Municipal.

AREAS DE ATUA<;:AO: unidades educacionais, escolas e centros de educacao infantil
(CMEI's) I
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ATRIBUI(:OES DO CARGO:
• pautar suas atividades dentro dos principios que regem a Ciencia da Educacao e acatar as

determinacoes e decisoes das autoridades educacionais do Pais, do Estado e do
Municipio;

• acompanhar sistematicamente as aulas dos professores, como ouvinte, sem interferir na
exposicao do conteudo disciplinar, a fim de detectar possiveis falhas no processo de
ensino-aprendizagem; .

• registrar em Fichas Tecnicas as deficiencias detectadas e,sugerir mudancas has atividades
visando apoiar 0 professor nas acoes que objetivam urn maior e melhor rendimento
escolar do aluno;

• zelar pelo cumprimento do calendario escolar e de atividades, horarios de aulas e das
datas para verificacoes da aprendizagem, inicio e termino de cada periodo letivo;

• distribuir turmas, aulas e atividades entre professores para as series de ensinos mantidos
pela Unidade Escolar;

• assessorar e coordenar a proposta politico-pedagogica da Unidade Escolar e reorganizar
anualmente os varies projetos que serao anexados ao projeto pedagogico da instituicao
escolar juntamente com os Gestores, bem como 0 projeto por area de conhecimento, junto
aos docentes;

• superintender todas as atividades pedagogicas da Unidade Escolar;
• assessorar 0 Gestor no planejamento, execucao e avaliacao das atividades administrativas

e pedagogicas do Estabelecimento;
• substituir 0 Gestor nos seus impedimentos temporarios ou ocasionais, quando entao

podera praticar todos os atos inerentes it funcao, se a Unidade Escolar nao tiver urn
Gestor Adjunto;

• acompanhar e orientar 0 trabalho do estagiario;
• participar da escolha do livro didatico;
• articular e/ou executar atividades interescolares de enriquecimento escolar.
• cumprir jomada de trabalho de 8h diarias
• utilizar sistematicamente os meios de comunicacao eletr6nica
• trabalhar em sintonia com outras unidades escolares na perspectiva do trabalho em rede
• emitir parecer semestral sobre 0 estagio probatorio dos docentes em conjunto com 0

psicopedagogo e em alguns casos 0 psicologo escolar
• ordenar em conjunto com os professores, alunos, gestor, equipe tecnica e familiar as

acoes didatico pedagogicas da unidade escolar
• incentivar e inscrever os alunos e professores nas olimpiadas de conhecimento

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais

CARGO: SECRET ARlo ESCOLAR

REQUISITOS: Licenciatura plena em Pedagogia ou area propria do ensino fundamental e
medio ou cornplementacao pedagogica em Supervisao Escolar, especializacao em Gestae
Escolar ou pos-graduacao em Educacao. Experiencia minima de 05 (cinco) anos no
Magisterio Publico Oficial.

AREAS DE ATUA(:AO: unidades educacionais, escolas e centros de educacao infantil
(CMEI's)
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ATRIBUI<;OES DO CARGO:
• descentralizar as atribuicoes que Ihe sao peculiares, atendidas as normas legais

pertinentes, coadjuvado por tantos auxiliares quantos forem necessarios;
• organizar os servicos da secretaria e do arquivo, supervisionando-os, fiscalizando-os e

mantendo-os sob sua responsabilidade;
• supervisionar os services de escrituracao e registro escolar, controle e analise dos

documentos expedidos e recebidos;
• supervisionar a expedicao e trarnitacao de qualquer documento, assinando, conjuntamente

com 0 Gestor, atestados, historicos escolares, atas e outros documentos oficiais;
• assinar com 0 Gestor qualquer outro documento da vida da Unidade Escolar;
• manter atualizadas as pastas e registros individuais dos alunos e de pessoal, quanta a

documentacao exigida e a permanente compilacao e arinazenamento de dados;
• manter atualizada as copias da legislacao em vigor;
• supervisionar a escrituracao dos resultados das avaliacoes entregues pelos professores,

elaboracao de atas, relatorios e processos oficiais; .
• articular-se com os setores tecnico-pedagogicos para que, nos prazos previstos, sejam

fomecidos todos os resultados escolares dos alunos, referentes as programacoes regulares
e espeClalS;

• evitar 0 manuseio, por pessoas estranhas ao service, bem como a retirada do ambito do
estabelecimento, de pastas, livros, diaries de classe e registro de qualquer natureza, salvo
quando oficialmente requeridos por orgao autorizado;

• participar do planejamento geral do Estabelecimento e demais reunioes, com vistas ao
registro da escrituracao escolar e arquivo;

• adotar medidas que visem a preservar toda a documentacao sob sua responsabilidade;
• executar outras tarefas delegadas pelo Gestor no ambito de sua cornpetencia;
• lavrar atas e anotacoes de resultados finais, de recuperacao, os exames especiais e de

outros processos de avaliacao, cujo registro de resultado for necessario;
• cuidar do recebimento de matriculas e transferencias e respectiva documentacao;
• atender e acompanhar, encaminhando, adequadamente, pessoas que se dirigem ao

estabelecimento;
• cuidar da cornunicacao extema da Unidade Escolar com a comunidade escolar ou com

terceiros.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais

CARGO: BIBLIOTECARIO

REQUISITOS: Formacao em nivel superior, em curso de Licenciatura Plena em Pedagogia
ou Licenciatura Plena na area de Educacao, curso superior em Pedagogia com licenciatura
plena e habilitacao em pre-escola; ou curso superior em Pedagogia com formacao para
docencia na Educacao lnfantil, ou ainda, Graduacao em Licenciatura Plena, com habilitacoes
especificas em area propria (disciplina relacionada aos anos finais do Ensino Fundamental -
6° ao 9° ano); nos termos da legislacao aplicavel.

AREAS DE ATUA<;Ao: Bibliotecas escolares e bibliotecas publicas.

ATRIBUI<;OES DO CARGO:
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• selecionar, adquirir, receber, tom bar, classificar, catalogar e organizar materiais
bibliograficos e audiovisuais para uso de professores, alunos e pessoal administrativo;

• manter intercambio de informacoes com bibliotecas e instituicoes congeneres;
• divulgar informacoes atraves de publicacoes de boletins noticiosos ou outros meios;
• permanecer no recinto da Biblioteca durante 0 horario do seu funcionamento;
• organizar, catalogar e classificar livros, revistas, fitas de audiovisual e material

pedagogico sob sua guarda;
• cumprir e fazer cumprir 0 regulamento do service;
• incentivar e orientar a consulta e a pesquisa;
• apresentar anualmente 0 relatorio geral eo inventario dos livros e material;
• propor ao Gestor a aquisicao de livros e publicacoes;
• controlar a entrada e saida de livros e do material da Biblioteca, a titulo de emprestimo,

registrando-os em livros ou fichas apropriadas, ou em computador;
• manter atualizados relatorios e inventarios de todo 0 acervo em livros, fichas apropriadas,

ou em computador;
• supervisionar a utilizacao dos equipamentos das bibliotecas sob a sua egide;
• coordenar as atividades de bibliotecas escolares;
• fazer pesquisas em jomais e revistas a fim de compor 0 arquivo de recortes e reportagens;
• planejar e desenvolver as atividades na Bibiioteca como extensao e complemento das

atividades de sala de aula;
• fortalecer 0 professor em sala de aula, com trabalhos e atividades, quando necessario,

devendo, para isso, ter conhecimento previo da Proposta Pedagogica por area de ensino;
• apoiar 0 professor de sala de aula na formacao e desenvolvimento do habito de leitura.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais

CARGO: COORDENADOR DE LAB ORA TORIO DE INFORMATICA

REQUISITOS: Formacao em nivel superior, em curso de Licenciatura Plena em Pedagogia
ou Licenciatura Plena na area de Educacao, curso superior em Pedagogia com licenciatura
plena e habilitacao em pre-escola; ou curso superior em Pedagogia com formacao para
docencia na Educacao Infantil, ou ainda, Graduacao em Licenciatura Plena, com habilitacoes
especificas em area propria (disciplina relacionada aos anos finais do Ensino Fundamental -
6° ao 9° ano); nos termos da legislacao aplicavel. Formacao centrada nas praticas especificas.
AREAS DE ATUA<;Ao: Laboratorios de inforrnatica da rede municipal de ensino

ATRIBUI<;OES DO CARGO:
• desenvolver atividades pedagogicas relacionadas ao uso das tecnologias da informacao e

da cornunicacao, no processo de ensino-aprendizagem;
• incorporar as novas tecnoiogias da informacao e da comunicacao, com vistas a melhoria

das atividades pedagogicas de sala de aula;
• ampliar as possibilidades de aprendizagem dos alunos, atraves do uso das novas

tecnologias para pesquisa, producao, sistematizacao e socializacao de conhecimentos;
• zelar pelos equipamentos do laboratorio que estao sob sua guarda e responsabilidade;
• informar ao orgao competente, quanta a necessidade de manutencao dos equipamentos do

laboratorio;
• relatoriar mensalmente as atividades desenvolvidas no laboratorio.
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JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais

CARGO: TECNICO DE AREA

REQUISITOS: Formacao em nivel superior, em curso de Licenciatura Plena em Pedagogia
ou Licenciatura Plena na area de Educacao, curso superior em Pedagogia com licenciatura
plena e habilitacao em pre-escola; ou curso superior em Pedagogia com formacao para
docencia na Educacao Infantil, ou ainda, Graduacao em Licenciatura Plena, com. habilitacoes
especificas em area propria (disciplina relacionada aos anos finais do Ensino Fundamental -
6° ao 9° ano); nos termos da legislacao aplicavel. Experiencia ou Especializacao na area
especifica de atuacao.

AREA DE ATUA<;AO: PLANEJAMENTO

ATRIBUI<;OES DO CARGO:
• assessorar 0 gestor nas atividades desenvolvidas no Departamento;
• participar da programacao de eventos promovidos pel a Secretaria de Educacao;
• analisar projetos visando ao melhoramento na parte pedagogica dos mesmos;
• participacao na divulgacao dos projetos da Secretaria de Educacao;
• participar da elaboracao, monitoramento, avaliacao e realinharnento das acoes do

planejamento Estrategico da Secretaria de Educacao - PES, seguindo as Diretrizes
Nacionais de forma a viabilizar acoes que incidam na melhoria da qualidade de ensino;

• participar do desenvolvimento do Planejamento Estrategico da Secretaria de Educacao -
PES, seguindo os principios da legislacao vigente, de modo a promover 0 pleno
crescimento do educando e seu preparo para 0 exercicio da cidadania.

AREA DE ATUA<;A9: FINAN<;AS

ATRIBUI<;OES DO CARGO:
• assessorar 0 Gestor e/ou Secretario de Educacao nas atividades desenvolvidas pelo

Departamento;

• administrar a verba destinada a Secretaria de Educacao;
• orientar sobre as Unidades Executoras das Unidades Escolares;
• levantar dados estatisticos das despesas da Secretaria de Educacao;
• fazer levantamento de moveis e utensilios das Unidades Escolares;
• fazer levantamento de necessidades de reparos e consertos nos predios escolares, visando

a manutencao do bem publico, assim como a seguranca dos que dele se servem;
• acompanhar 0 processo de construcao de Escolas, quando necessario;
• orientar e acompanhar a utilizacao adequada dos recursos do Programa de Autonomia

Gerencial das Escolas Municipais - PAGEM, destinados as Unidades Escolares.

AREA DE ATUA<;AO: INFORMATICA

ATRIBUI<;OES DO CARGO:
• assessorar 0 Gestor e/ou Secretario de Educacao nas atividades desenvolvidas pelo

Departamento;

• assessorar no planejamento da politica de informatizacao da Secretaria de Educacao e da
rede municipal de educacao;
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• informar a respeito de recursos materiais de informatica, estabelecendo especificacoes
tecnicas, a fim de subsidiar as licitacoes;

• prestarassistencia tecnica a todos os computadores pertencentes a rede escolar municipal;
• fazer treinamento basico e desenvolvimento em informatica ao pessoal tecnico e/ou

docente da Secretaria de Educacao Municipal;
• supervisionar os laboratorios de informatica;
• coordenar a instalacao e manutencao de programas.

AREA DE ATUA<;AO: GESTAO DE PESSOAL

ATRIBUI<;OES DO CARGO:
• assessorar a Divisao de Pessoal e/ou Secretario de Educacao nas atividades desenvolvidas

nesta Divisao;
• acompanhar 0 registro informatizado e manuscrito da vida profissional dos servidores da

Secretaria de Educacao, para melhor identificacao, controle, aproveitamento, prornocao e
localizacao;

• zelar pelo regime juridico a que estao subordinados os servidores da Secretaria de
Educacao;

• prestar atendimento ao publico, a respeito de questoes de administracao de pessoal;
• acompanhar 0 cumprimento da legislacao vigente referente a habilitacao de pessoal

tecnico, docente e administrativo dos estabelecimentos de ensino, em conjunto com 0

inspetor Escolar.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais

CARGO: INSPETOR ESCOLAR

REQUISITOS: Formacao em nivel superior, em curso de Licenciatura Plena em Pedagogia
ou Licenciatura Plena na area de Educacao, curso superior em Pedagogia com licenciatura
plena e habilitacao em pre-escola; ou curso superior em Pedagogia com formacao para
docencia na Educacao Infantil, ou ainda, Graduacao em Licenciatura Plena, com habilitacoes
especificas em area propria (disciplina relacionada aos anos finais do Ensino Fundamental -
6° ao 9° ano); nos termos da legislacao aplicavel. Experiencia ou Especializacao relacionada
a area especifica de atuacao. .

AREA DE ATUA<;AO: PLANEJAMENTO

ATRIBUI<;OES DO CARGO:
• assessorar 0 Gestor e/ou Secretario de Educacao nas atividades desenvolvidas no

Departamento;

• normalizar vivencias curriculares e regularizar a vida escolar do aluno, de conf~rmidade
com a legislacao escolar e a educacional;

.' assegurar 0 cumprimento dos dispositivos legais referentes a escrituracao escolar, visando
a regularidade e autenticidade da documentacao escolar do aluno;

• acompanhar 6 cumprimento da legislacao vigente referente a habilitacao de pessoal
tecnico, docente e administrativo dos estabelecimentos de ensino;

• emitir parecer tecnico.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais
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CARGO: SUPERVISOR REGIONAL

REQUISITOS: Formacao em nivel superior, em curso de Licenciatura Plena em Pedagogia
ou Licenciatura Plena na area de Educacao, curso superior em Pedagogia com licenciatura
plena e habilitacao em pre-escola; ou curso superior em Pedagogia com formacao para
docencia na Educacao Infantil, ou ainda, Graduacao em Licenciatura Plena, com habilitacoes
especificas em area propria (disciplina relacionada aos anos finais do Ensino Fundamental -
6° ao 9° ano); nos termos da legislacao aplicavel, Experiencia ou Especializacao relacionada
a area especifica de atuacao, . .

AREA DE ATUA<;Ao: PLANEJAMENTO

ATRIBUI<;OES DO CARGO:
• assessorar 0 Gestor e/ou Secretario de Educacao nas atividades desenvolvidas no

Departamento;
• planejar, executar e avaliar atividades de formacao continuada de pessoal na area de

educacao;

• coordenar e supervisionar as atividades de suporte tecnico-pedagogico;
• participar da escolha do livro didatico;
• participar da prornocao e coordenacao de reunifies, encontros, seminaries, cursos e outros

eventos relacionados a area educacional ou correlata;
• participar da elaboracao, monitoramento, avaliacao e realinhamento das acoes do Plano

Anual de Trabalho - PAT, de forma a viabilizar acoes que incidam sobre a melhoria da
qualidade de ensino;

• participar do desenvolvimento do Plano Anual de Trabalho - PAT, seguindo os
principios da legislacao vigente de modo a prom over 0 pleno progresso do educando e
seu preparo para 0 exercicio da cidadania;

• assegurar a implementacao de normas estabelecidas pel a Secretaria de Educacao,
Esportes e Juventude de Caruaru;

• avaliar as escolas e pactuar com elas do Plano de Desenvolvimento da Escola - PDE - e
Proposta Pedagogica por area de conhecimento, Matriz Curricular, assegurando sua
consistencia com diretrizes e prioridades da Secretaria de Educacao, Esportes e Juventude
de Caruaru, com foco nas escolas em rede;

• acompanhar e integrar os resultados da escola, no ambito municipal, por meio dos
indicadores de desempenho e eficiencia, estabelecidos no Plano de Desenvolvimento da
Escola - PDE e 0 Manual de Gestae Escolar;

• analisar os instrumentos de informacoes gerenciais, acompanhando medidas de
intervencao adotadas e dar retorno as escolas da apreciacao feita;

• zelar pelo cumprimento do Calendario Escolar, definido pel a escola e aprovado pel a
Secretaria de Educacao, Esportes e Juventude de Caruaru, a partir das especificacoes
legais;

• implementar/criar instrumentos de avaliacao externa do desempenho dos alunos;
• viabilizar cornunicacao, servindo de elo facilitador entre as escolas e a respectiva

Secretaria, de modo que libere 0 tempo e a atencao do gestor para as atividades
especificas de sua funcao objetivando urn trabalho em rede

• comunicar e fazer cumprir as escolas as normas e orientacoes emanadas da Secretaria de
Educacao, Esportes e Juventude de Caruaru;

Praca Senador Teotonio Vilela, SIN - Centro - Caruaru-PE - CEP 55.004-901



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

• estabelecer e prom over canais de cornunicacao entre os gestores para troca de
conhecimentos e experiencias em rede;

• estimular e legitimar a lideranca do gestor tendo 0 discernimento de nao cercear a
autonomia da escola;

• co-responsabilizar-se pelos resultados da escola;
• acompanhar (sem tutelar) as acoes pedag6gicas, administrativas e financeiras da escola;
• estabelecer metas e urn plano de acao, para as turmas que apresentam maiores

dificuldades, no ambito da escola;
• executar outras atividades correlatas;

• emitir parecer final sobre avaliacao dos
professores em estagio probat6rio;

• elaborar instrumento de avaliacao pedag6gica
institucional e aplica-las bimestralmente nas unidades escolares

CARGO: PSICOLOGO ESCOLAR

REQUISITOS: Graduacao em formacao de Psicologo com especializacao em Psicologia
Escolar.

AREAS DE ATUA<;Ao: Educacao infantil, fundamental, medio, especial

ATRIBUI<;OES DO CARGO:
• observar 0 comportamento do aluno, dentro de situacoes espontaneas de sua vida escolar,

com vistas a detectar algum eventual desvio de desenvolvimento psicossocial
possibilitando a sua prevencao; .

• desenvolver programas educacionais de acordo com a faixa etaria dos alunos;
• realizar diagn6stico, emitir parecer e pro ceder a avaliacao psicol6gica do aluno, sem

clinica-lo; ,

• atender 0 aluno que exige cuidados especiais, assim como orientar seus familiares, sem
clinica-Ios;

• manter 0 professor informado dos casos e procedimentos prescritos, fazendo registros
sigilosos cumulativos individuais de desenvolvimento do aluno, conservando tais
registros sempre atualizados e orientando 0 professor sobre a avaliacao da evolucao de
cada urn;

• elaborar fichas, formularies e demais form as de registros que auxiliem 0 armazenamento
de dados relativos a hist6ria de casos;

• manter atualizados os registros de casos eventuais e procedimentos adotados ou prescritos
em livro de ocorrencias, no que puder ser exposto;

• dar assessoramento a equipe quanta a atuacao correta junto aos alunos com problemas de
comportamento e as suas respectivas familias;

• acompanhar os alunos portadores de necessidades educativas especiais;
• participar da orientacao e realizacao dos trabalhos de estimulacao essencial do

desenvolvimento;
• dirigir reunioes peri6dicas ou extraordinarias ou delas participar juntamente com

responsaveis e familiares, abordando ternas sobre desenvolvimento infantil, seus
problemas e dificuldades;

• zelar pel a manutencao de urn c1ima de relacoes afetivo-sociais dentro da Unidade Escolar
ou Centro Municipal de Educacao Infantil e, em especial, entre adulto e crianca;
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• manter-se atualizado sobre temas relacionados it psicologia escolar;
selecionar textos e temas de leitura e orientar 0 estudo a ser feito pelos professores e
assessores da equipe, sobre 0 desenvolvimento infantil e comportamental;
elaborar no minimo um plano e um relat6rio anuais sobre as atividades e estrategias, ,
dirigidas it comunidade escolar;
participar do' planejamento das atividades interdisciplinares na Unidade Escolar e nos
Centros Municipais de Educacao Infantil;
acompanhar 0 desenvolvimento da personalidade e possiveis transtornos emocionais da
infancia, encaminhando para 0 psicologo clinico atraves da Secretaria de Saude;
conduzir atividades de estimulo e de atendimento educacional, inclusive de estimulacao
precoce para criancas de quatro meses a dezoito meses;
prestar esclarecimentos a estagiarios eventuais sobre objetivos e rotinas desenvolvidas na
Unidade Escolar ou Centro Municipal de Educacao Infantil relacionados it psicologia
escolar;
atender individualmente cada crianca com os respectivos pais ou responsaveis, a fim de
preencher a ficha de Anamnese, no inicio do ano letivo;
contribuir na elaboracao de fichas referentes it formacao de perfil profissional dos
servidores que atuam nos Centros Municipais de Educacao lnfantil e/ou Unidade Escolar
onde funciona a Pre-Escola;
zelar para que 0 sigilo profissional seja mantido em todo 0 acompanhamento;
ser co-responsavel, quando solicitado para emitir parecer sobre estagio probat6rio de
docentes

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais

CARGO: PSICOPEDAGOGO

REQUISITOS: Especializacao em Psicopedagogia.

AREAS DE ATUA<;AO: Educacao infantil, fundamental, medic, especial

ATRIBUI<;OES DO CARGO:
• observar e intervir no processo de ensino/aprendizagem dos alunos possibilitando a sua

prevencao e/ou correcao;
• realizar atividades de prevencao de que interfiram na aprendizagem do aluno;
• levantar dados sobre 0 desenvolvimento do aluno com objetivo de melhor orientar os que

lidam diretamente com ele, tais como familia, coordenacao pedag6gica e docentes;
• elaborar fichas, formularies e demais formas de registros que auxiliem 0 armazenamento

de dados relativos it hist6ria de casos;

• manter atualizados os registros de casos eventuais e procedimentos adotados ou prescritos
em livro de ocorrencias;

• dirigir reunifies peri6dicas ou extraordinarias ou delas participar juntamente com
responsaveis e familiares, abordando temas, educativos ligados a aprendizagem escolar;

• zelar pela manutencao de um clima de relacoes afetivo-sociais dentro da Unidade Escolar
ou Centro Municipal de Educacao Infantil e, em especial, entre adulto e crianca;

• manter-se atualizado sobre temas educacionais ligados a aprendizagem humana;
• selecionar textos e temas de leitura e orientar 0 estudo sobre 0 processo de ensmo

aprendizagem a ser feito pelos professores e assessores da equipe;
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• elaborar, no minimo, um plano e um relat6rio anual sobre as atividades e estrategias
dirigidas a comunidade escolar;

• participar do planejamento das na Unidade Escolar e nos Centros Municipais de
Educacao Infantil;

~ identificar e orientar problemas de aprendizagem;
• oferecer assessoria psicopedag6gica aos trabalhos realizados nos Centros Municipais de

Educacao Infantil ou Unidade Escolar;
• realizar diagn6sticos, utilizando metodos e instrumentos pr6prios a psicopedagogia

institucional;
• avaliar em qual nivel alfabetico os alunos se encontram para intervir quando necessario;
• prestar esc1arecimentos a estagiarios sobre objetivos e rotinas desenvolvidos na Unidade

Escolar ou Centro Municipal de Educacao infantil relacionados a acao psicopedag6gica;
• emitir quando solicitado pelo coordenador pedag6gico parecer sobre estagio probat6rio

de docente;
• atuar profissionalmente utilizando as tecnicas da psicopedagogia institucional e nao a

clinica

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais

CARGO: FONOAUDIOLOGO

REQUISITOS: Graduacao em Fonoaudiologia

AREAS DE ATUA<;Ao: Educacao infantil, ensino fundamental, medio, especial

ATRIBUI<;OES DO CARGO:
• capacitacao e assessoria, podendo ser realizadas por meio de esc1arecimentos, palestras,

orientacao, estudo de casos entre outros;
• planejamento, desenvolvimento e execucao de programas fonoaudiol6gicos;
• orientacoes quanta ao uso da linguagem, motricidade oral, audicao e voz;
• observacoes e triagens fonoaudiol6gicas, com posterior devolutiva e orientacao aos pais,

professores e equipe tecnica, sendo esta realizada como instrumento complementar e de
auxilio para 0 levantamento e caracterizacao do perfil da comunidade escolar e
acompanhamento da efetividade das acoes realizadas e nao como forma de captacao de
c1ientes;

• acoes no arnbiente que favorecarn as condicces adequadas para 0 processo de en sino e
aprendizagem, sendo vedado ao fonoaudiologo realizar atendimento clinico/terapeutico
dentro de Instituicoes de educacao infantil, ensino fundamental e medio, mesmo sendo
inc1usivas;

• contribuicoes na realizacao do planejamento e das praticas pedag6gicas da instituicao.
• desenvolver acoes, em parceria com os educadores, que contribuam para a prornocao,

aprimoramento, e prevencao de alteracoes dos aspectos relacionados a audicao,
linguagem (oral e escrita), motricidade oral e voz e que favorecarn e otimizem 0 processo
deensino e aprendizagem

• nas escolas de educacao especial 0 fonoaudiologo podera desenvolver todas as funcoes
acima relatadas, e no caso da necessidade de atendimento clinico, na pr6pria escola, esse
devera obedecer a horario e local adequados, sem que haja interferencia nas atividades
escolares
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JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais

CARGO: NUTRICIONIST A

REQUISITOS: Graduacao em Nutricao

AREAS DE ATUA<;Ao: Educacao infantil, ensino fundamental, medio, especial

ATRIBUI<;OES DO CARGO:

Nutricionista Coordenador
• coordenar, supervisionar, estabelecer e avaliar as atividades tecnicas e administrativas do

Setor de Supervisao;
• coordenar as reunioes mensais com os nutricionistas supervisores, estabelecendo as

prioridades necessarias;
• participar de reunifies com a Diretoria/Setores do DME/DRE e demais orgaos da SME,

no que Ihe compete.

Nutricionista Interno
• assessorar os nutricionistas supervisores sobre os assuntos tecnicos e administrativos

relacionados a supervisao e ou fiscalizacao do PAE, para os diferentes tipos de Unidades;

• assessorar 0 Coordenador do Setor para as atividades no que compete;
• atualizar dados de pesquisa e visitas tecnicas dos nutricionistas supervisores;
• participar das reunifies mensais com os nutricionistas supervisores;
• participar de reunioes com os outros setores do DME e demais orgaos da SME, no que \

compete.

Nutricionista Supervisor
• realizar visitas de rotina as Unidades da Rede Direta, Municipais e Conveniadas, para

supervisionar a execucao das atividades tecnico-adrninistrativas do Programa de
Alimentacao Escolar (PAE);

• fiscalizar e orientar as atividades do PAE nas UEs com 0 service de nutricao e
alimentacao terceirizado e misto de acordo com as especificacoes do Edital em vigor;

• representar 0 Departamento da Merenda Escolar (DME) na Diretoria Regional de
Educacao (DRE);

• participar junto as DREs, das acoes relacionadas as atividades do PAE, no que compete;
• planejar as atividades para a supervisao e ou fiscalizacao das Unidades Educacionais,

avaliando prioridades de acoes, frequencia e tipo de visita;
• realizar e acompanhar treinamentos tecnicos e administrativos referentes ao PAE;
• Fornecer subsidios aos setores do DME no que tange a Supervisao e ou fiscalizacao do

PAE;

• realizar pesquisa de campo, conforme estabelecido pelo DME ou de acordo com a
necessidade diagn6stica de cada regiao;

• realizar nas Unidades Educacionais, testes-de aceitabilidade de alimentos;
• orientar os responsaveis das Unidades Educacionais da Rede Direta, Municipais e

Conveniadas, e/ou pais envolvidos, sobre as dietas especiais dirigidas aos alunos com
patologia especifica;
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• coordenar, supervisionar, orientar e sistematizar as atividades tecnicas dos estagiarios de
nutricao e avaliar 0 seu desempenho no trabalho;

• realizar trabalhos de Educacao Nutricional em parceria com a Unidade Educacional.

JqRNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais
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NivELMEDIO

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REQUISITOS: Ensino medio

AREAS DE ATUA<;AO: unidades da Secretaria de Educacao

ATRIBUI<;OES DO CARGO:
• recepcionar e atender ao publico interno e externo;
• orientar e fornecer informacoes e docurnentos;
• receber, conferir, protocolar e encaminhar correspondencias e documentos aos setores da

instituicao ou a outros orgaos;
• classificar documentos e correspondencias;
• digitar e/ou datilografar textos, documentos, relat6rios e correspondencias, transcrevendo

originais manuscritos e impressos;
• preencher formularies e fichas padronizadas atraves da coleta de dados;
• consultar docurnentos oficiais e outras fontes;
• informar processos ern tramitacao na Unidade Escolar;
• secretariar reunifies e outros eventos na ausencia ou falta do Secretario Escolar;
• auxiliar na elaboracao de relat6rios e projetos pertinentes a sua atividade;
• organizar, atualizar e conservar arquivos e ficharios ativos, passivos e inativos da

Unidade escolar onde atua;
• requisitar e controlar material de consumo permanente da Unidade Escolar, quando da

ausencia ou falta do Secretario Escolar;
• executar services auxiliares diversos, relativos ao apoio financeiro e contabil, processos

administrativos e convenios, de acordo com 0 planejamento elaborado pelo Secretario
com a equipe;

• executar outras tarefas administrativas inerentes a funcao.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais

CARGO: AUXILIAR DE EDUCA<;AO

REQUISITOS: Ensino rnedio

AREAS DE ATUA<;AO: Educacao infantil

ATRIBUI<;OES DO CARGO:
• acompanhar 0 professor na realizacao das atividades junto a crianca;
• contribuir na seguranca fisica e emocional, higiene e alirnentacao dos alunos;
• oferecer satisfacao as necessidades basicas afetivas e intelectuais da cnanca,

estabelecendo lacos de comunicacao;
• substituir 0 professor no atendimento a crianca, sempre que necessano, procurando

manter a mesma linha de acao utilizada por esse profissional na realizacao das atividades;
• auxiliar 0 professor nas providencias, controle e guarda de material pedag6gico;
• colaborar com 0 professor no planejamento das atividades e na avaliacao das criancas,

sernpre que solicitado;
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• auxiliar a crianca na sua higiene pessoal, sempre que necessario;
• auxiliar 0 professor na hora das refeicoes, ajudando-o a dar 0 alimento as criancas que

ainda nao com em sozinhas; .
• auxiliar 0 professor na hora do repouso das criancas, providenciando a arrumacao do

material antes e ap6s 0 uso;
• co-responsabilizar-se pel as criancas que aguardam os pais, ap6s 0 horatio regular de

saida, zelando pela sua seguranca e bem-estar;
• participar das reunioes peri6dicas ou extraordinarias convocadas pela direcao.
• acompanhar os alunos com necessidades especiais .

. JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais

CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM

REQUISITOS: Ensino Medic Completo e Curso Tecnico em Enferrnagem. Inscricao no
Conselho de Classe de sua categoria .

. AREAS DE ATUA<;AO: unidades educacionais, escolas e centros de educacao infantil
(CMEI's)

ATRIBUI<;OES DO CARGO:
• acompanhar os services de enferrnagem nas unidades de ensino, zelando pelas metas e
rotinas de trabalho, e

• executar acoes assistenciais de enfermagem;

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais
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NivEL FUNDAMENTAL

CARGO: AUXILIAR DE SERVI<;O PUBLICO - MERENDEIRA

REQUISITOS: Ensino fundamental

AREAS DE ATUA<;Ao: unidades escolares

ATRIBUI<;OES DO CARGO:
• efetuar 0 controle dos generos alimenticios necessanos ao preparo de merenda,

recebendo-os e armazenando-os de acordo com as normas e instrucoes estabelecidas;
• informar quando houver necessidade de reposicao de estoque de alimentos e de

utensilios;
• selecionar os alimentos necessaries ao preparo das refeicoes, separando-os e pesando-os

de acordo com 0 cardapio do dia, para atender aos programas alimentares e cardapio
previamente enviado pelos Nutricionistas;

• preparar as refeicoes dos alunos;
• manter rigorosa higiene pessoal e zelar para que sua auxiliar tambem a mantenha;
• executar outras atividades correlatas;
• cumprir as determinacoes da nutricionista da secretaria de educacao;
• utilizar equipamentos adequados para exercicio da funcao.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais

. CARGO: LACTARIST A

REQUISITOS: Ensino fundamental

AREAS DE ATUA<;Ao: Centros Municipais de Educacao Infantil

ATRIBUI<;OES DO CARGO:
• cumprir as determinacoes do(a) nutricionista no que se refere as prescricoes dieteticas;
• preparar f6rmulas lacteas, sucos, sopinhas e chas de acordo com a orientacao do(a)

pediatra ou do(a) nutricionista do Centro Municipal de Educacao Infantil;
• manter rigorosa higiene pessoal, fazendo uso de avental e mantendo os cabelos presos em

touca;

• manter constante entrosamento com o(a) pediatra, nutricionista e gestor(a) do Centro
Municipal de Educacao Infantil;

• controlar 0 estoque de alimentos do lactario e prestar informacoes aofa) nutricionista
sobre 0 gasto do material.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais

CARGO: SERVENTE

REQUISITOS: Ensino fundamental

AREAS DE ATUA<;Ao: unidades escolares
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A TRIBUI<;::OESDO CARGO:
• zelar pelo ambiente de trabalho varrendo, lavando, espanando e mantendo a ordem e a

higiene do local;
• coletar 0 lixo para deposita-lo em lixeira ou em incinerador;
• responsabilizar-se pelo asseio, arrumacao, conservacao e manutencao do predio, das

instalacoes, dos m6veis e utensilios do estabelecimento;
• requisitar material de limpeza e controlar seu consumo;
• executar outras tarefas correlatas, determinadas pelo Gestor.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais

CARGO: LAVADEIRA

REQUISITOS: Ensino fundamental

AREAS DE ATUA<;::AO:Centros Municipais de Educacao Infantil

A TRIBUI<;::OESDO CARGO:
• lavar e passar a ferro os uniformes e as roupas de cama, mesa e banho dos Centros

Municipais de Educacao Infantil.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais

CARGO: PORTEIRO

REQUISITOS: Ensino fundamental

AREAS DE ATUA<;::AO:unidades escolares

ATRIBUI<;::OESDO CARGO:
• proceder a abertura e 0 fechamento do predio no horario regulamentar, fixado pelo

Gestor;
• ter acesso as chaves do Estabelecimento e de todas as suas dependencias, atraves do

claviculario, onde todas as chaves devem estar identificadas para facilitar 0 manuseio;
• controlar a entrada e a saida dos alunos e demais pessoas do Estabelecimento, conforme

determinacao do Gestor;
• encaminhar ao Gestor toda correspondencia recebida;
• auxiliar na manutencao, conservacao, cuidado e apoio a integridade do predio e dos bens

nele contidos, zelando assim pel a integridade da comunidade escolar;
• ajudar a carre gar materiais dentro da unidade escolar.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais

CARGO: MOTORISTA

REQUISITOS: Ensino fundamental
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AREAS DE ATUA<;AO: unidades escolares ou da Secretaria de Educacao

ATRIBUI<;OES DO CARGO:
• conduzir veiculo de tracao mecanica;
• conservar 0 veiculo sempre limpo;
• comunicar os defeitos do veiculo a Divisao de Veiculos do Departamento de

Administracao Geral da Prefeitura para que sejam tomadas as devidas providencias;
• comunicar a Divisao de Veiculos do Departamento de Administracao Geral da Prefeitura

casos de acidentes ou sinistro;
• observar se a documentacao do veiculo esta em dia com 0 exercicio atual;
• responsabilizar-se pel a manutencao do veiculo, como: nivel de agua, 6leo de motor e

diferencial, assim como calibragem dos pneus;

• preencher devidamente 0 controle de chegada e saida, bem como a quilometragem do
veiculo;

• participar de reuni5es quando convocado.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais
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LEI COMPLEMENT AR N° 035, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2013.

ANEXO II

CARGOS COMISSIONADOS - VENCIMENTOS

CARGOS REFERENClA VALORES
Ate 300 alunos R$ 2.200,00

301 a 600 alunos R$ 2.500,00

GESTOR ESCOLAR 601 a 900 alunos R$ 2.800,00
901 a 1200 alunos R$ 3.000,00

Acima de 1201 alunos R$ 3.300,00
Ate 300 alunos -

/ 301 a 800 alunos -
GESTOR ADJUNTO 801 a 900 alunos R$ 2.000,00

, 901 a 1200 alunos R$ 2.200,00
Acima de 1201 alunos R$ 2.500,00

COORDENADOR PEDAGOGICO Vencimento R$ 2.500,00
SECRET ARlO ESCOLAR Ate 300 alunos R$ 2.000,00

301 a 600 alunos R$ 2.200,00
601 a 900 alunos R$ 2.400,00

901 a 1200 alunos R$ 2.500,00
1201 a 1500 alunos R$ 2.700,00

INSPETOR ESCOLAR Vencimento R$ 3.000,00
TECNICO DE AREA Vencimento R$ 3.000,00

SUPERVISOR REGIONAL Vencimento R$ 3.000,00
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LEI COMPLEMENTAR N° 035, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2013.

ANEXOIII

PROGRESSAO VERTICAL E HORIZONTAL

- oras

CLASSE

NivEL
A B C D E F G H I J

06 anos 06 a 09 anos 09al2anos 12 a ISanos 15 a 18 anos 18a21anos 21 a 24 anos 24 a 26 anos 26 a 28 anos 28.30 anos

I RS 1.469,74 RS 1.528,53 RS 1.589,67 RS 1.653,26 RS 1.719,39 RS 1.788,16 R$ 1.859,69 R$ 1.934,08 RS2011,44 R$ 2.091,90

II RS 1.910,66 RS 1.987,09 RS 2.066,57 R$ 2.149,23 RS 2.235,20 RS 2.324,61 RS 2.417,60 R$ 2.514,30 RS 2.614,87 RS 2.719,47

III RS 2.483,86 RS 2.583,22 RS 2.686,54 R$ 2.794,01 RS 2.905,77 R$ 3.022,00 RS 3.142,88 RS 3 268,59 RS 3.399,33 RS 3.535,31

IV R$ 2.980,63 R$ 3.099,86 RS 3.223,85 R$ 3.352,81 R$ 3.486,92 R$ 3.626,40 RS 3.771,45 RS 3.922,31 RS 4.079,20 RS 4.242,37

IV RS 3.576,76 RS 3.719,83 RS 3.868,62 RS 4.023,37 RS 4.184,30 RS 4.351,67 RS 4.525,74 RS 4.706,77 RS 4.895,04 RS 5.090,84

PROFESSOR I 150 h (INGRESSANTES ATE A ENTRADA EM VIGOR DESTA LEI)

PROFESSOR I - 150 horas (INGRESSANTES APOS A ENTRADA EM VIGOR DESTA LEI)

CLASSE

NivEL
A B C D E F G H I J

06 anos 06 a 09 anos 09 a J2 anos 12 a 15 anos ISa 18anos 18a21anos 21 a 24anos 24 a 26 anos 26 a 28 anos 28 a 30 anos

I R$ 1.469,74 RS 1.528,53 RS 1.589,67 RS 1.653,26 RS 1.719.39 RS 1.788,16 R$ 1.859,69 R$ 1.934,08 R$2011,44 RS 2.091,90

II RS 1.616,71 RS 1.681,38 RS 1.74.8,64 RS 1.818,58 R$ 1.891,33 R$ 1.966,98 R$ 2.045,66 R$ 2.127,49 R$ 2.212,58 RS 2.301,09

III RS 1.940,06 RS 2.017,66 RS 2.098,37 RS 2.182,30 R$ 2.269,59 R$ 2.360,38 RS 2.454,79 RS 2.552,98 RS 2.655,10 RS 2.761,31

IV R$ 2.522,07 RS 2.622,96 R$ 2.727,88 R$ 2.836,99 R$ 2.950,47 R$ 3.068,49 R$ 3.191,23 RS 3.318,88 RS 3.451,63 RS 3.589,70

PROFESSOR II - 200 horas (INGRESSANTES ATE A ENTRADA EM VIGOR DESTA LEI)

CLASSE

NivEL
A B C D E F G H I J

06 anos 06 a 09 anos 09 a J2 anos 12 a 15 anos 15 a 18 anos 18a 21 anos 21 a 24 anos 24 a 26 anos 26 a 28 anos 28 a 30 anos

I R$ 2.548,00 R$ 2.649,92 R$ 2.755,92 R$ 2.866,15 RS 2.980,80 RS 3.100,03 RS 3.224,03 RS 3.352,99 RS 3.487,11 RS 3.626,60

II R$ 3.312,40 RS 3.444,90 RS 3.582,69 RS 3.726,00 R$ 3.875,04 RS 4.030,04 R$4.191,24 R$ 4.358,89 R$ 4.533,25 R$ 4.714,58

III R$ 3.974,88 R$ 4.133,88 R$ 4.299,23 RS 4.471,20 R$ 4.650,05 R$ 4.836,05 R$ 5.029,49 R$ 5.230,67 R$ 5.439,90 R$ 5.657,49

IV RS 4.769,86 RS 4.960,65 R$ 5.159,08 RS 5.365,44 RS 5.580,06 R$ 5.803,26 R$ 6.035,39 RS 6.276,81 R$ 6.527,88 RS 6.788,99

- f

CLASSE

NivEL
A B C D E F G H I J

06 anos 06 a 09 anos 09 a 12 anos 12 a 15 anos ISa 18anos 18a21 anos 21 a 24 anos 24 a 26 anos 26 a 28 anos 28 a 30 anos

I RS 2.114,86 RS 2.199,45 R$ 2.287,43 R$ 2.378,93 RS 2.474,09 RS 2.573,05 R$ 2.675,97 RS 2.783,01 RS 2.894,33 RS 3.010,11

II RS 2.326,35 R$ 2.419,40 R$2.516,18 R$ 2.616,82 R$ 2.721,50 RS 2.830,36 RS 2.943,57 RS 3.061,31 RS 3.183,77 RS3.311,12

III R$ 2.791,62 R$ 2.903,28 RS 3.019,41 RS 3.140,19 RS 3.265,79 RS 3.396,43 R$ 3.532,28 RS 3.673,58 R$ 3.820,52 RS 3.973,34

IV R$ 3.629,10 RS 3.774,26 RS 3.925,23 RS 4.082,24 RS 4.245,53 RS 4.415,35 RS 4.591,97 RS 4.775,65 RS 4.966,67 RS 5.165,34

PROFESSOR II 200 horas (INGRESSANTES APOS A ENTRAD \ EM VIGOR DESTA LEI)
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I

CLASSE

NivEL
A B C D E F G H I J

Ate 06 anos 06 a 09 anos 09al2anos 12 a 15 anos 15 a IS anos IS a 21 anos 21 a 24 anos 24 a 26 anos 26 a 2S anos 2S a 30 anos

I RS 1.383,00 R$ 1.438,32 RS 1.495,85 RS 1.555,69 RS1.617,91 R$ 1.682,63 R$ 1.749,94 R$ 1.819,93 RS 1.892,73 RS 1.968,44

II R$ I 521,30 RS 1.582,15 RS 1.645,44 RS 1.711,26 RS 1.779,71 RS 1.850,89 RS 1.924,93 R$ 2.001,93 RS 2.082,00 ' R$ 2.165.28

III R$ 1.825,56 RS 1.898,58 RS 1.974,53 RS 2.053,51 RS 2.135,65 RS 2.221,07 R$ 2.309,92 R$ 2.402,31 RS 2.498,40 RS 2.598,34

IV R$ 2.373,23 RS 2.468,16 R$ 2.566,88 RS 2.669,56 R$ 2.776,34 R$ 2.887,39 R$ 3.002,89 RS 3.123,01 R$ 3.247,93 RS 3.377,84

PSICOLOGO/FONOAUDIOLOGOINUTRICIONISTA

PSICOPEDAGOGO

CLASSE

NiVEL
A B C D E F G H I J

Ate 06 anos 06 a 09 anos 09a12anos 12 a 15 anos 15 a IS anos 18 a 21 anos 21 a 24 anos 24 a 26 anos 26 a 28 anos 28 a 30 anos

I RS 1.383,00 RS 1.438,32 RS 1.495,85 RS 1.555,69 RS1.617,91 R$ 1.682,63 R$ 1.749,94 RS 1.819,93 RS 1.892,73 RS 1.968,44

II R$ 1.659,60 RS 1.725,98 RS 1.795,02 RS 1.866,82 RS 1.941,50 RS 2.019,16 R$ 2.099,92 RS 2.183,92 RS 2.271,28 RS 2.362,13

III RS 2.157,48 RS 2243,78 RS 2.333,53 R$ 2.426,87 RS 2.523,95 R$ 2.624,90 R$ 2.729,90 R$ 2.839, I0 RS 2.952,66 RS 3.070,77

TECNICO DE ENFERMAGEM

CLASSE

'iVEL
A B C D E F G H I J

Ate 06 anos 06 a 09 anos 09 a I2 anos 12 a 15 anos ISa 18anos IS a 2 I anos 21 a 24 anos 24 a 26 anos 26 a 2S anos 28 a 30 anos

I RS 684,20 RS711,57 RS 740,03 R$ 769,63 R$ 800,42 R$ 832,43 R$ 865,73 RS 900,36 RS 936,37 RS 973,83

II R$ 752,62 R$ 782,72 RS 814,03 R$ 846,60 R$ 880,46 RS 915,68 RS 952,30 RS 990,40 RS 1.030,01 RS 1.071,21

III RS 903,14 R$ 939,27 R$ 976,84 R$ 1.015,91 RS 1.056,55 R$ 1.098,81 R$ 1.142,77 R$ 1.188,48 RS 1.236,01 R$ 1.285,46

AUXILIAR DE EDUCA<;:AO/AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CLASSE

NivEL
A B C D E F G H I J

Ate 06 anos 06 a 09 anos 09 a I2 anos 12 a 15 anos ISa ISanos ISa21anos 21 a 24 anos 24 a 26 anos 26 a 28 anos 28 a 30 anos

I RS 678,00 RS 705,12 R$ 733,32 R$ 762,66 RS 793,16 R$ 824,89 RS 857,89 RS 892,20 RS 927,89 RS 965,01

II RS 745,80 RS 775,63 RS 806,66 RS 838,92 RS 872,48 RS 907,38 RS 943,67 RS 981,42 R$ 1.020,68 R$ 1.061,51

III RS 894,96 R$ 930.76 RS 967,99 R$ 1.006,71 RS 1.046,98 R$ 1.088,86 R$ 1.132,41 R$II77,71 R$ 1.224,81 R$ 1.273,81

. . .
CLASSE

NivEL
A B C D E F G H I J

Ate 06 anos 06 a 09 anos 09 a 12 anos I2 a 15 anos ISa ISanos ISa21anos 21 a 24 anos 24 a 26 anos 26 a 2S anos 2S a 30 anos

I RS 678,00 RS 705,12 RS 733,32 RS 762,66 RS 793,16 RS 824,89 RS857,89 R$ 892,20 R$ 927,89 R$ 965,01

II R$ 745,80 RS 775,63 RS 806,66 RS 838.92 RS 872,48 RS 907,38 R$ 943,67 R$ 981,42 R$ 1.020,68 R$ 1.061,51

AUXILIAR DE SERVI<;:O PUBLICO (MERENDEIRA LACTARISTA SERVENTE LAVADElRA PORTEIRO) E MOTORISTA
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PREFEITURAMUNICIPALDE CARUARU

LEI COMPLEMENT AR N° 035, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2013.

ANEXOIV

QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE

Grupo I - Magisterio
CARGOlNiVEL QUANTIDADE

Professor I 923
Professor II 490

Grupo II - Tecnico-Cientifico
CARGOlNiVEL QUANTIDADE

Psic61ogo 05
Psicopedagogo 05
Fonoaudi61ogo 05
Nutricionista 05
Tecnico de enfermagem 05

Grupo III - Apoio Administrativo - Nivel Medio
CARGOINIVEL QUANTIDADE

Auxiliar Administrativo 110
Auxiliar de Educacao 40

Grupo III - Apoio Administrativo - Nivel Fundamental
CARGOINIVEL QUANTIDADE

Merendeira 40
Lactarista 40
Servente ; 40
Lavadeira 40
Porteiro 40
Motorista 10

QUADRO DE PESSOAL ESPECIAL

CARGOlNiVEL QUANTI DADE
Gestor 66
Gestor Adjunto 24
Coordenador Pedag6gico 134
Secretario Escolar 53
Inspetor ]0

Tecnico de Area 61
Supervisor Regional 16
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

LEI COMPLEMENTAR N° 035, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2013.

ANEXOV

DA AVALIA<;AO DE DESEMPENHO

AVALIA<;AO DE DESEMPENHO DA DOCENCIA

Nome: Matricula

Unidade Escolar

Area de Atua98.0: Componente Curricular

0 Educacao Infantil

0 Ensino fundamental (I ° ao 5° ano)

0 Ensino Fundamental (6° ao 9° ano)

0 Educacao de Jovens e Adultos

PONTUA<;AO 10 pts. 6 pts 3 pts I pt o pt

FATORES Sempre
Quase

As vezes Raramente Nunca, sempre

I) Seleciona conteudos significativos em
funcao dos objetivos a serem alcancados;
2) Relaciona os conteudos do curriculo com

vivencias dos alunos;

3) Propoe formas novas para desenvolver 0

trabalho docente, seja em relacao a ,
conteudos, seja em atividades;

4) Envolve-se com a so1u98.0 de problemas

de aprendizagem dos alunos, por meio da

proposicao de inovacoes pedag6gicas;

5) Comunica-se com facilidade;

6) Respeita . '- interessesopiruoes, e
individualidade dos alunos;

7) Exerce autoridade e impoe limites, no

senti do da construcao de uma convivencia
dernocratica;

8) Atua em equipe, repartindo tarefas,
partilhando conhecimentos, negociando
encam inhamentos, participando de uma
verdadeira cultura de cooperaciio;
9) Informa os pais e relaciona-se com eles,

ouvindo-os e mobilizando-os com vistas a
cooperacao e responsabi Iidade
compartilhadas para 0 sucesso dos alunos;

10) Cumpre com as atribuicoes basicas
inerentes ao cargo que ocupa.

.
SUBTOTAL

Assinatura do Docente Gestor Escolar

CIENTE em I I A Secretaria de Educacao, Esportes e J uventude, para as
providencias necessarias, em __ 1__ 1__
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

Obs.: Sera promovido 0 docente que obtiver 0 minimo de 80% do total da Media Aritmetica, na
forma do quadro abaixo: '

Media Aritmetica entre Fatores

Nota do Provao do Professor (Conhecimentos)
Nota do Aproveitamento dos Alunos

Media Final (NP + NAA + MAF) 13 =

Percentual atingido ResuItado
Ate 50% Insuficiente
De 51% a 79% Nao Satisfat6rio
De 80% a 100% Satisfat6rio

Divisao de Pessoal

Arquivar na ficha do docente. Em __ 1__ 1 _

Praca Senador Teotonio Vilela, SIN - Centro - Caruaru-PE - CEP 55.004-901



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

A VALIAC;AO DE DESEMPENHO DE CARGOS COMISSIONADOS

Unidade Escolar

10) Cumpre com as atribuicoes basicas
inerentes ao cargo que ocupa.

NOME: I Matrfcula

AREA DE A TUA<;AO:
PONTUA<;AO 10 pts 6 pts 3 pts

~~--+---~--+-~---r------T---~I
Quase

sempre

1) Participa da coordenacao do processo de

elaboracao e execucao da proposta

pedag6gica da escola;

SempreFATORES

2) Da apoio ao pessoal docente para

assegurar 0 cumprirnento dos dias e horas
letivos, do plano de trabalho dos docentes e

dos estudos de recuperacao;
3) Articula a comunidade escolar na

inforrnacao aos pals sobre frequencia e

rendimento dos alunos, com vistas a
cooperacao e responsabilidade

compartilhadas para 0 sucesso destes;

As vezes Raramente Nunca

I pt o pt

4) Tern experiencia docente e valoriza a

docencia como atividade central da escola;

5) Desempenha suas funcoes visando it
aprendizagem do aluno;

6) Possui conhecimentos tecnicos

especializados, necessarios ao apoio it
docencia;

7) Colabora com os docentes na elaboracao

do seu plano de trabalho;

8) Exerce lideranca em relacao aos corpos
docente e discente da escola;

9) Demonstra espirito de equipe e
capacidade de trabalho em grupo;

, Subtotal

CIENTE em 1 1------ A Secretaria de Educacao, Esportes e Juventude, para as

providencias necessarias, em __ 1__ 1__

Assinatura do Docente Gestor Escolar

Obs.: Sera promovido 0 servidor que obtiver 0 minimo de 80% do total da Media Aritmetica, na forma
do quadro abaixo:

Nota do Provao de Conhecimentos

Media do Aproveitamento dos Alunos da Escola

Media Aritmetica entre fatores
Media Final (NP + MAAE + MAF) 13 =

I Percentual atingido I Resultado

Praca Senador Teotonio Vilela, SIN - Centro - Caruaru-PE - CEP 55.004-901
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

Ate 50% Insuficiente
De 51% a 79% Nao satisfat6rio
De 80% a 100% Satisfatorio

Arquivar na ficha do servidor. Em __ 1__ 1 _

Divisao de Pessoal

Praca Senador Teotonio Vilela, SIN - Centro - Caruaru-PE - CEP 55.004-901
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

AVALlA<;:AO DE DESEMPENHO DE PESSOAL TECNICO-CIENTiFICO, PEDAGOGICO

E DE APOIO ADM LNISTRA TlVO:

NOME: I Matricula

Unidade de Trabalho

Cargo/Funcao:
PONTUA<;Ao 10 pts 6pts 3 pts I pt o pt

Sempre
Quase

As vezes Raramente Nunca
FATORES sempre

I) Assiduidade: Comparecimento regular e

constante a unidade de exercicio;

2) Pontualidade: Cumprimento do horario de

trabalho (entrada e saida)
3) Disciplina: Observancia as normas e as

orientacoes da adrninistracao;

4) Iniciativa: Capacidade de agrr por SI

proprio, mostrando-se empenhado em

executar suas funcoes;

5) Conhecimento Profissional: Dorninio das

habilidades e cornpetencias, inovando na

pratica das atividades desem penhadas por

meio de tecnicas e metodos diferenciados;

6) Produtividade: Capacidade de produzir,

contribuindo na execuc;ao dos trabalhos,

apresentando ideias e sugestoes para alcancar ,

os objetivos propostos;

7) Responsabilidade: Cumprimento das
obrigacoes e dos deveres que Ihe sao
delegados;

8) Erica: Respeito as questoes individuais e

coletivas:

9) Relacionamento lnterpessoal: Capacidade

de relacionar-se urbanisticamente com a
chefia, com os colegas, com a comunidade
escolar e com os demais servidores da
Secretaria de Educacao;
10) Atribuicoes: Cumprimento das
atribuicoes basicas inerentes ao (a)
cargo/funcao que ocupa.

Total

CIENTE em I I A Secretaria de Educacao, Esportes e Juventude, para as

providencias necessarias, em __ 1__ 1__

Gestor EscolarAssinatura do Docente

Obs.: Sera promovido 0 servidor que obtiver 0 minimo de 80% do total da Media Aritrnetica, na forma
do quadro abaixo:

Media do A roveitamento dos Alunos, da Escola

Nota do Provao de Conhecimentos

Praca Senador Teotonio Vilela, SIN - Centro - Caruaru-PE - CEP 55.004-901



PREFElTURA MUNICIPAL DE CARUARU

Media Aritmetica entre fatores
Media Final (NP + MAAE + MAF) /3 =

Percentual atingido Resultado
Ate 50% Insuficiente
De 51% a 79% Nao satisfat6rio
De 80% a 100% Satisfat6rio

Divisao de Pessoal

Arquivar na ficha do servidor. Em __ 1__ 1 _
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

AVALlA<;::AO DE DESEMPENHO DO PESSOAL TECNICO E PED~GOGICO LOCALlZADOS NA
SEDE DA SECRET ARIA DE EDUCA<;::AO

NOME: I Matricula

Unidade de Trabalho
Cargo/Funcao:

PONTUA<;AO 10 pts 6pts 3 pts I pt. Opt.

Sempre
Quase

As vezes Raramente Nunca
FATORES sempre

1) Assiduidade: Comparecimento regular e
constante a unidade de exercicio;
2) Pontualidade: Cumprimento do horario de
trabalho (entrada e saida)
3) Disciplina: Observancia as norrnas e as
orientacoes da adrninistracao;
4) Iniciativa: Capacidade de agir por Sl

proprio, mostrando-se empenhado em
executar suas funcoes;
5) Conhecimento Profissional: Dominio das
habilidades e cornpetencias, inovando na
pratica das atividades desempenhadas, por
meio de tecnicas e rnetodos diferenciados;
6) Produtividade: Capacidade de produzir,
contribuindo na execuyao dos trabalhos,
apresentando ideias e sugestoes para alcancar
os objetivos propostos;
7) Responsabilidade: Cumprimento das
obrigacoes e dos deveres que Ihe saD
delegados;
8) Etica: Respeito as questoes individuais e
coletivas:
9) Relacionamento lnterpessoal: Capacidade
de relacionar-se com urbanidade com a
chefia, com os colegas, com a comunidade
escolar e com os demais servidores da
Secretaria de Educacao;
(0) Atribuicoes: Cumprimento das
atribuicoes basicas inerentes ao cargo/funcao
que ocupa.
Total

CIENTE em I I A Secretaria de Educacao, Esportes e Juventude, para as
providencias necessarias, em __ 1__ 1__

. Assinatura do Docente Diretor de Departamento ou Chefe de Divisao

Obs.: Sera promovido 0 servidor que obtiver 0 minimo de 80% do total da Media Aritrnetica, na forma
do quadro abaixo: .

Media Aritmetica entre fatores
Nota do Provao de Conhecimentos

Media Final (NP + MAF) 12 =
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

Percentual atingido Resultado
Ate 50% Insuficiente
De 51% a 79% Nao satisfat6rio
De 80% a 100% Satisfat6rio

Arquivar na ficha do servidor. Em __ 1__ 1 _

Divisao de Pessoal
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