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LEI COMPLEMENTAR N° 95, DE 27 DE ABRIL  DE 2022.

“ Estrutura  e organiza  a educagao  publica  municipal,  
institui  o Estatuto  do Magisterio  e o Plano de 
Carreira  e Remuneragao  para os Profissionais  da 
Educagao,  e da outras  providencias ”

CARLOS ALBERTO DE SOUZA, Prefeito Municipal de 
JAMBEIRO, Estado de Sao Paulo, FAZ SABER que a Camara 
Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

CAPITULO I

DAS DISPOSIQOES PRELIMINARES

Art. 1° - Esta lei complementar revoga a Lei Complementar n° 12, de 11 de fevereiro de 2000, 
reorganizando o Quadro dos Profissionais de Educagao e respectivas carreiras, consolida o 
Estatuto do Magisterio Publico e institui o Plano de Carreira e Remuneragao para os profissionais 
da educagao do municipio de Jambeiro, Estado de Sao Paulo, nos termos dos artigos 206 e 211 
da Constituigao Federal de 1988, da Lei Federal n° 9394, de 20 de dezembro de 1996, de 
Diretrizes e Bases da Educagao Nacional, da Lei Federal n° 11.738, de 16 de julho de 2008, que 
determine aos entes federados a elaboragao ou adequagao de seus Pianos de Carreira e 
Remuneragao do Magisterio, bem como as Diretrizes Nacionais para os Novos Pianos de Carreira 
e de Remuneragao, conforme Parecer CNE/CEB n° 9/2010, Resolugao CNE/CEB n° 5/2010, 
Resolugao CNE/CEB n° 18/2012 e Lei n° 1722, de 25 de junho de 2015 que institui o Plano 
Municipal de Educagao.

Art. 2° - Esta Lei Complementar aplica-se aos profissionais da Educagao Basica que exercem 
atividades de docencia e ou as de suporte pedagogico a docencia, isto e, diregao ou administragao, 
planejamento, supervisao, orientagao e coordenagao educacionais.

CAPITULO  II

DOS PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS

Art.  3° - As atribuigoes referidas no artigo 2° desta Lei serao exercidas com base nos principios 
estabelecidos no artigo 3° da Lei Federal n° 9.394, de 20 de dezembro lde^l996, observados 
tambem os seguintes principios: 1
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• A gestao democratica da educagao abrangendo a participagao dos educandos, da familia e 
de todos os envolvidos nas atividades de ensino;

• Respeito a liberdade e aprego a tolerancia;

• A valorizagao dos profissionais da educagao;

• A escola publica gratuita de qualidade e laica para todos;

• A garantia de padrao de qualidade;

• Igualdade de condigoes para o acesso e permanencia na escola;

• Pluralism© de ideias e concepgoes pedagogicas;

• Vinculagao entre a educagao escolar, o trabalho e as praticas sociais;

• Igualdade de tratamento, que respeite os direitos humanos, coibindo quaisquer formas de 
preconceito e segregagao em razao de genero, etnia, raga, cultura, religiao, opgao politica e 
posigao social;

• Progressiva ampliagao do tempo de permanencia do educando na escola e o aumento 
gradativo do atendimento especializado aos alunos com necessidades especiais;

• Garantia do direito de organizagao e de representagao, tanto para os educandos quanto 
para os profissionais da educagao, observado o direito de associagao sindical, nos termos e 
limites fixados pela Constituigao Federal;

• Atuagao efetiva da familia e da comunidade no desenvolvimento, avaliagao e resultados do 
process© educacional;

• Integragao da educagao com a cultura e os esportes, envolvendo educandos, educadores e 
toda a comunidade.

Art. 4° - O Poder Executive envidara esforgos continues para valorizagao dos profissionais da 
educagao, incentivando, promovendo e garantindo:

I - Formagao permanent© e sistematica dos profissionais da educagao, promovida diretamente 
pelo Poder Executivo ou por outras instituigoes capacitadas para tal mister, inclusive as 
universitarias e representativas da categoria profissional;

II - Condigoes dignas de trabalho para os profissionais da educagao, compreendendo recursos 
materiais e pedagogicos adequados;

III - Realizagao periodica de concurso publico, sempre que houver necessidade;

IV - Concessao de todos os direitos e vantagens compativeis com as atribuigoes e 
responsabilidades dos profissionais da educagao previstos em Lei;

V - Piso salarial adequado a legislagao federal que trata sobre o assunto;
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VI - Atualizagao constante dos metodos e tecnicas pedagogicos e a interagao com a comunidad' 
cientifica, visando ao aprimoramento da qualidade do ensino;

VII - Troca de experiencias entre os profissionais da rede municipal, inclusive, quando possivel 
com a participagao de pesquisadores em areas afins aos niveis de ensino oferecidos;

VIII - Promogao e progressao funcional, baseadas na titulagao e tempo de servigo.

CAPITULO  III

DOS CONCEITOS

Art.  5° - Para os efeitos desta Lei Complementar considera-se:

I - Servidor  Publico:  qualquer pessoa que exerce emprego publico permanente, bem como de 
cargo publico, independentemente da natureza do seu vinculo com a Administragao Municipal;

II - Cargo:  conjunto de atribuigoes e responsabilidades conferidas ao Profissional da Educagao 
Basica, criado por Lei, em quantidade necessaria e subordinado a regime de trabalho celetista e ao 
do Estatuto do Magisterio;

III - Cargo  em comissao:  o lugar ocupado por pessoa indicada pelo Chefe do Poder Executive 
para desempenhar as seguintes fungoes: Diretor de Escola e Assessor Educacional;

IV - Posto de Trabalho:  o lugar ocupado por pessoa designada, conforme os criterios 
estabelecidos nesta Lei, para desempenhar as seguintes fungoes: Vice-diretor de Escola e 
Professor Coordenador Pedagogico;

V - Fungao:  conjunto de atribuigoes e responsabilidades adicionais e peculiares atribuidas ao 
Profissional da Educagao Basica;

VI - Fungao  Gratificada:  conjunto de atribuigoes e responsabilidades adicionais remuneradas aos 
profissionais da Educagao Basica que assumirem postos de trabalho de apoio pedagogico;

VII - Provimento  Efetivo:  ocupagao de cargo publico, preenchido em carater definitive, ocupado 
por candidate aprovado em concurso publico de provas e titulos, nomeado e empossado pelo 
Executive;

VIII - Provimento  em Comissao:  o preenchido por ocupante transitorio, da confianga da 
autoridade nomeante, nos termos do inciso V do artigo 37 da Constituigao Federal;

IX - Investidura:  posse de um cargo;

X - Nomeagao:  investidura de servidor em cargo efetivo;

XI - Designagao:  investidura de servidor efetivo em fungao de confianga;
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XII - Quadro  do Magisterio  da Educagao  Basica:  conjunto de cargos, postos de trabalho em 
designagao, contemplando integrantes da Classe Docente, Especialistas da Educagao e de 
Suporte Pedagogico privativos da Secretaria Municipal de Educagao;

XIII - Classe:  conjunto de cargos da mesma natureza e igual denominagao;

XIV - Profissionais  do Magisterio:  conjunto de Profissionais da Educagao Basica, em efetivo 
exercicio na docencia ou apoio pedagogico;

XV - Docente:  professor; profissional que rege classe, ministra aulas em todos os niveis 
educacionais compreendidos no Sistema Municipal de Educagao;

XVI - Especialista  de Educagao:  profissional que exerce atividades de diregao, coordenagao, 
orientagao, planejamento, supervisao ou assessoria educacional;

XVII - Estatuto  dos Profissionais  da Educagao  Basica:  conjunto de normas que regulam os 
direitos e deveres dos servidores que integram o Quadro dos Profissionais da Educagao Basica de 
que trata esta Lei;

XVIII - Carreira:  conjunto de cargos de provimento efetivo por meio de concurso de provas e 
titulos, de acordo com o m'vel de complexidade, grau de responsabilidade e titulagao minima 
exigida;

XIX - Plano  de Carreira:  conjunto de normas que definem e regulam as condigoes e o processo 
de movimentagao dos profissionais da educagao;

XX - Progressao  Funcional:  evolugao dos profissionais do quadro do magisterio, em provimento 
efetivo, por m'vel e faixa;

XXI - Nivel: lugar ocupado pelo profissional, em provimento efetivo, na evolugao horizontal 
considerando sua progressao funcional, via nao academica;

XXII - Faixa: subdivisao dos cargos e fungoes existentes na classe, escalonados, na evolugao 
vertical de acordo com sua titulagao ou habilitagao;

XXIII - Enquadramento:  posicionamento automatico de remuneragao, por faixa na coluna vertical, 
e m'vel na linha horizontal;

XXIV - Via Academica:  termo utilizado para identificar a formagao em estabelecimento de m'vel 
medio (magisterio), m'vel superior, pos-graduagao, mestrado e doutorado;

XXV - Remuneragao:  valor correspondente ao salario ou vencimento acrescido das demais 
vantagens pecuniarias e verbas pagas a qualquer titulo, incorporadas ou nao, percebidas 
mensalmente pelo servidor publico;

XXVI - Salario  Base:  retribuigao pecuniaria basica paga ao servidor publico pelo efetivo exercicio 
do emprego e correspondente a referencia;
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XXVII - Cessao:  ato pelo qual a autoridade competente coloca o ocupante de cargo a disposigao 
de entidade ou ente publico conveniado com o municipio, vinculado as atividades no efetivo 
exercicio do Magisterio, na Educagao Basica ou atividades afins;

XXVIII - Readaptagao:  investidura do servidor em fungao, de atribuigoes e responsabilidades 
compativeis com a limitagao fisica ou mental sofrida em decorrencia do desempenho de suas 
fungoes, devidamente verificada por meio de laudo de inspegao medica oficial;

XXIX - Sistema  Municipal  de Ensino:  conjunto de instituigbes e orgaos que realizam atividades 
de educagao sob a coordenagao da Secretaria Municipal de Educagao.

CAPITULO IV

DO QUADRO DO MAGISTERIO

SEQAO I

da  composiq Ao

Art.  6° - O cargo do magisterio publico de Jambeiro compreende:

I - Cargos  de provimento  efetivo:  Professor de Educagao Basica - Educagao Infantil, Ensino 
Fundamental I e II e Professor de Educagao Especial.

II - Cargos  de Provimento  em Comissao:  Diretor de Escola e Assessor Educacional.

III - Postos  de Trabalho  de provimento  por  designagao:  Vice-diretor de Escola e Professor 
Coordenador Pedagogico.

IV - Fungoes  Atividades:  professores contratados a tftulo precario, por tempo determinado (PEB-I 
e PEB-II).

SEgAO  II

DO CAMPO DE ATUAgAO

Art.  7° - Os integrantes das classes de docentes atuarao como:

I - Professor  de Educagao  Infantil  (PEB I):

a) Nas classes de Educagao Infantil;

II - Professor  de Educagao  Basica  - Ensino  Fundamental  I (PEB I):

a) Nas Classes do 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental I Regular;

b) Nas classes do 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental de Jovens e Adultos (EJA>
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III - Professor  de Educagao  Basica  - Ensino  Fundamental  II (PEB II):

a) Em classes do 6° ao 9° ano do Ensino Regular e Educagao de Jovens e Adultos;

b) Em classes de 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental Regular ou EJA, em materias da parte 
diversificada da matriz curricular, tais como: Educagao Fisica, Informatica, Arte, Lingua 
Estrangeira ou outra disciplina que fizer parte da matriz curricular;

IV - Professor  de Educagao  Especial:

a) Em classes de Educagao Especial.

Art.  8° - Os profissionais de ensino que exercem cargo ou fungao de suporte pedagogico atuarao 
nos diferentes niveis  da Educagao Basica, dirigindo, coordenando, planejando e assessorando 
setor e/ou servigos de sua competencia nos devidos locais:

I - Diretor de Escola, Vice-Diretor de Escola e Professor Coordenador Pedagogico, na unidade 
escolar para a qual forem designados.

II - Assessor Educacional, na Secretaria Municipal de Educagao e quando necessario, na 
assessoria de Unidades Escolares sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educagao.

Art.  9° - A carreira dos servidores do Quadro dos Profissionais do Magisterio sera estruturada na 
forma prevista no Anexo I desta Lei Complementar.

CAPITULO  V

DA CRIAQAO E PROVIMENTO DE CARGOS E POSTOS DE TRABALHO

SEQAO I

DOS REQUISITOS E DAS FORMAS

Art.  10 - Os requisites para o provimento dos cargos das classes de docentes, cargos e postos de 
trabalho de suporte pedagogico do Quadro do Magisterio ficam estabelecidos em conformidade 
com o Anexo I desta Lei Complementar.

Art. 11 - Far-se-a o provimento dos cargos de docente mediante Concurso Publico de provas e 
titulos.

Paragrafo Unico: Apos o provimento dos cargos, os docentes deverao cumprir estagio probatorio 
de 03 (tres) anos, sendo submetidos a avaliagao para adquirir estabilidade. A avaliagao do estagio 
probatorio realizar-se-a de acordo com o anexo VII e Decreto a ser regulamentado pelo Executive.

Art.  12 - Os postos de trabalho em provimento por designagao serao indica<
Escola e nomeados pelo Chefe do Poder Executive Municipal em consonaniia coi 
Segao Municipal de Educagao.

pelo Diretor de 
.o chefe da
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Paragrafo  Unico:  Os cargos em comissao serao indicados e nomeados pelo Chefe do Poder 
Executive em consonancia com o Chefe da Segao Municipal de Educagao.

Art.  13 - As fungoes de suporte pedagogico, cargo ou postos de trabalho serao providas, quando 
comprovada a real necessidade, conforme o modulo estabelecido no Anexo II desta Lei 
Complementar.

Art. 14 - Havendo vacancia ou criagao de novos cargos ou postos de trabalho das fungoes de 
suporte pedagogico, realizar-se-a nova nomeagao ou designagao, segundo os mesmos criterios do 
Anexo II desta Lei Complementar.

Art. 15 - A designagao para as fungoes de Vice-Diretor de Escola e Professor Coordenador 
Pedagogico cessara:

a) A pedido do designado;

b) A pedido do Conselho de Escola, assegurada a ampla defesa ao servidor;

c) Por ato do Poder Executive, desde que comprovada irregularidade ou incapacidade no 
desempenho da fungao.

SEQAO II

DOS CONCURSOS PUBLICOS

Art. 16 - A nomeagao para provimento de cargo do Quadro do Magisterio Publico sera realizada 
pelo Chefe do Poder Executive, mediante concurso publico de provas e titulos, devidamente 
previsto e disciplinado em edital publicado pela imprensa oficial e afixado na Secretaria Municipal 
de Educagao, observadas as regras estabelecidas na presente lei Complementar.

Art.  17-0 prazo de validade do concurso publico sera de ate 2 (dois) anos, a contar da data da 
publicagao de sua homologagao, podendo ser prorrogado uma vez, por igual periodo.

Art. 18 - Os concursos publicos serao realizados pelo Municipio e reger-se-ao por instrugoes 
especiais, previstas em edital publicado e amplamente divulgado, no qual constarao, no minimo:

I - Bibliografia;

II - Objeto do concurso;

III - Requisites minimos exigidos para a admissao de acordo com a area de atuagao, segmento de 
ensino e especialidade adequada da formagao;

IV - Natureza dos titulos a serem computados e respectivos valores para pontu^gao; \

V - Prazo de validade do concurso;

VI - Numero de cargos a serem oferecidos, inicialmente, para provimen
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VII - Numero de cargos reservados as pessoas com deficiencia, aprovados nos termos da 
legislagao federal vigente;

VIII - Criterios para aprovagao, classificagao e remuneragao;

IX - Prazo para revisao de provas e/ou recursos.

Art. 19 - Os docentes que solicitaram exoneragao de seus cargos poderao participar de novos 
concursos de provas e titulos, desde que respeitadas as exigencias legais.

Art. 20 - Os docentes dispensados ou exonerados por justa causa ficarao impedidos de nova 
nomeagao ou admissao pelo prazo mlnimo de 5 (cinco) anos.

SEQAO III

DO PROCESSO SELETIVO

Art. 21 - A substituigao de docentes afastados por periodo determinado de classe e/ou aulas 
vagas, superior a 30 (trinta) dias, far-se-a utilizando-se de Processo Seletivo Publico de Provas e 
Titulos do municipio de Jambeiro.

Paragrafo  Unico:  As classes e/ou aulas referidas neste artigo so serao atribuidas atraves de 
Processo Seletivo Publico, apos serem oferecidas aos professores habilitados pertencentes ao 
Quadro do Magisterio Municipal e com disponibilidade de carga horaria.

Art. 22 - O preenchimento das classes e/ou aulas em carater de substituigao sera efetuado 
mediante contratagao em carater temporario, por periodo improrrogavel de ate 12 (doze) meses.

Art.  23 - O Processo Seletivo Publico sera realizado durante o segundo semestre do ano em curso 
e tera validade por urn periodo de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses e reger- 
se-a por instrugoes especiais seguida desta Lei expedidas em edital pela Secretaria Municipal de 
Educagao, amplamente divulgado, que estabelecera, dentre outras normas:

I - As condigoes para contratagao para a substituigao;

II - Os requisites e documentos para a inscrigao;

III - O tipo de prova e criterio de avaliagao;

IV - A natureza e a valorizagao dos Titulos;

V - Os prazos para inscrigao e recursos;

VI - O prazo de validade do Processo Seletivo Publico;

VII - Os programas basicos e as bibliografias indicadas.

Secretaria Municipal de Jambeir 11/47



PREFEITURA  MUNICIPAL  DE JAMBEIRO

R. CEL. JOAO FRANCO DE CAMARGO, 80 - CEP 12.270-000 -

TEL: (12) 3978-2600 fl*.

Paragrafo Unico:  Aos docentes admitidos mediante Processo Seletivo Publico de que trata esta 
segao nao se aplicam os artigos referentes as Segoes I, II, III e IV do Capitulo XI - Da Evolugao 
Funcional e Da Licenga-premio desta Lei Complementar.

SEQAO IV

DO PREENCHIMENTO DAS FUNQOES-ATIVIDADE

Art.  24 - O preenchimento de fungoes das classes de docentes sera efetuado mediante admissao 
em carater temporario, nas seguintes hipoteses:

a) Para reger classes e/ou ministrar aulas, cujo numero reduzido de alunos e/ou classes nao 
justifique o provimento de cargo;

b) Para, em carater de substituigao temporaria, reger classes e/ou ministrar aulas atribuidas a 
ocupantes de cargos, com afastamentos estabelecidos pela legislagao vigente;

c) Para reger classes e/ou ministrar aulas provenientes de cargos vagos.

Art.  25 - A qualificagao minima para o preenchimento das fungoes das classes de docentes do 
Quadro do Magisterio obedecera as normas fixadas no Anexo I.

Art.  26 - As fungoes das classes de docentes que nao forem preenchidas por docentes do Quadro 
do Magisterio Municipal serao preenchidas por professores pertencentes a lista de classificados em 
Processo Seletivo Publico, conforme Segao III do Processo Seletivo desta Lei Complementar.

Art.  27 - As listas de classificagao deverao dar sequencia em todas as atribuigoes no decorrer do 
ano ate o ultimo classificado e so entao reiniciadas.

Paragrafo  Unico:  Ocorrendo desistencia de classes ou aulas, o docente contratado ficara 
impedido de participar de novas atribuigoes durante o ano letivo.

SEQAO V

DA DESIGNAQAO PARA POSTO DE TRABALHO

Art. 28 - As designagoes para postos de trabalhos das fungoes de suporte pedagogico, Vice- 
Diretor de Escola e Professor Coordenador Pedagogico serao realizadas de acordo com o Anexo II 
desta Lei Complementar.

Art.  29 - As designagoes para postos de trabalho das fungoes de suporte pedagogico, Vice-Diretor 
de Escola e Professor Coordenador Pedagogico serao realizadas pelo Ch 
consonancia com a Secretaria Municipal de Educagao.

do Executive em
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Art. 30 - Afastamento de docentes de Educagao Basica que ocupam designagao de posto de 
trabalho ou de suporte pedagogico, superior a 30 (trinta) dias podera ser oferecido para 
substituigao.

Paragrafo  Unico:  Em caso de afastamento do Diretor de Escola, o Vice-Diretor podera assumir 
provisoriamente o cargo em comissao, sendo para este designado urn substitute ate que o Chefe 
do Executivo, ouvido a Secretaria Municipal de Educagao, faga nova nomeagao.

Art.  31 - Em caso de vacancia das fungoes de suporte pedagogico antes do prazo estabelecido, 
realizar-se-a novo procedimento de designagao, de acordo com o Anexo II desta Lei 
Complementar.

SEQAO VI

DO est Agio  PROBATORIO

Art.  32 - O estagio probatorio compreende o period©  de 3 (tres) anos, durante o qual o integrante 
do Quadro do Magisterio efetivado para ocupar o cargo, mediante concurs© publico, tera avaliado o 
seu desempenho anualmente, em efetivo exerclcio no cargo para o qual foi nomeado. Desta 
somatoria das avaliagoes dependera sua permanencia no servigo municipal.

§1°. A avaliagao de que trata o caput do artigo realizar-se-a de acordo com o anexo VII e Decreto a 
ser regulamentado pelo Executivo.

§2°. Nas hipoteses de acumulagao legal de cargos e/ou fungoes previstas no inciso XVI do artigo 
37 da Constituigao Federal, o disposto no caput sera cumprido em relagao a cada urn dos cargos 
e/ou fungoes, separadamente, inclusive no caso de acumulagao de cargos e/ou fungoes de mesma 
denominagao, vedado o aproveitamento de prazos ou de pontuagoes decorrentes de periodos de 
estagio probatorio anteriormente avaliado.

Art.  33 - No decorrer de 3 (tres) anos do estagio probatorio, o Profissional do Quadro do Magisterio 
que comprovadamente nao demonstrar competencia, deixando de atender satisfatoriamente ao 
que dispoe o artigo 86, os artigos referentes ao Capitulo XXI do Estagio Probatorio desta Lei e 
Decreto a ser regulamentado pelo Executivo, sera exonerado, por ato do Chefe do Poder 
Executivo.

CAPITULO  VI

DAS COMPETENCIAS ESPECIFICAS DOS PROFISSIONAIS DO QUADRO DO MAGISTERIO

SEQAO I

Dos Professores  de Educagao  Infantil  

Art.  34 - Os Professores de Educagao Infantil incumbir-se-ao de:
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I - Atuar nos grupos de criangas de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, em atividades que envolvam o cuidar 
e o educar;

II - Planejar e realizar atividades de acordo com a Proposta Pedagogica da Escola, propiciando 
aprendizagens significativas para as criangas;

III - Acompanhar o process© de desenvolvimento infantil, por meio de registro reflexive e o 
preenchimento da ficha de avaliagao e acompanhamento;

IV - Acompanhar e orientar as criangas durante as refeigoes, estimulando a aquisigao de habitos 
alimentares;

V - Cuidar das criangas, estimulando-as e orientando-as na aquisigao de habitos de higiene;

VI - Zelar pela seguranga das criangas na Unidade Escolar;

VII - Cuidar do ambiente e dos materiais utilizados no desenvolvimento das atividades, orientando 
a organizagao da sala e dos objetos de uso pessoal das criangas;

VIII - preparar e conduzir as reunioes de pais;

IX - Participar das reunioes pedagogicas, encontros de formagao, seminarios e outros eventos 
promovidos pela Secretaria Municipal de Educagao, de acordo com calendario escolar, respeitado 
a jornada de trabalho do professor;

X - Explorar os novos recursos e ferramentas tecnologicas, buscar novas referencias e 
conhecimentos e se adaptar as novas tecnologias e ao ambiente no qual exerce sua fungao;

XI - Cumprir os dias letivos e a carga horaria de trabalho, participando dos pen'odos dedicados ao 
planejamento e as reunioes pedagogicas e de acompanhamento;

XII - Comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, desempenhando suas 
atividades com eficacia, zelo e presteza;

Art. 35 - A Secretaria da Educagao podera determinar outras atividades correlatas ao magisterio, 
aos Professores de Educagao Infantil, respeitando a individualidade de cada Unidade Escolar.

SEQAO II

Dos Professores do Ensino Fundamental do 1° ao 9° Ano e Educagao de Jovens e Adultos
(EJA)

Art. 36 - Os Professores que atuam no Ensino Fundamental do 1° (primeiro) ao 9° (nono) ano e da 
Educagao de Jovens e Adultos (EJA) incumbir-se-ao de:

I - Planejar e desenvolver atividades pedagogicas de acordo com a proposta do\Munidpio, 
propiciando aprendizagens significativas para os alunos;
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II - Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do processo pedagogico dos alunos, utilizando-se de 
diversos instrumentos de avaliagao, atribuindo-lhes notas e/ou conceitos;

III - Entregar, nos prazos fixados, os registros de notas e/ou conceitos, bem como relatorios de 
aproveitamento, quando solicitados;

IV - Proporcionar atividades e trabalhos de recuperapao paralela aos alunos que apresentarem 
dificuldade e/ou defasagem de aprendizagem;

V - Participar ativamente das reunides de pais, reunioes pedagdgicas, conselhos de classe, cursos 
de capacitagao, respeitado o seu horario de trabalho;

VI - Registrar em diario de classe a frequencia dos alunos, o conteudo trabalhado e apresentar 
esse registro para a apreciagao da equipe gestora na unidade escolar, ao final de cada bimestre, 
ou quando solicitado;

VII - Participar ativamente do processo de integragao da escola - familia - comunidade;

VIII - Observar e registrar o desenvolvimento dos alunos, tanto individualmente como em grupo, 
com o objetivo de acompanhar o processo de aprendizagem;

IX - Cumprir os dias letivos e a carga horaria de trabalho, participando dos periodos dedicados ao 
planejamento e as reunioes pedagogicas e de conselho de classe e/ou serie;

X - Comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, desempenhando suas 
atividades com eficacia, zelo e presteza;

XI - Propiciar ambiente favoravel a aprendizagem dos alunos;

XII - Estabelecer estrategias de recuperagao para os alunos de menor rendimento;

XIII - Participar da elaboragao do Projeto Politico Pedagogico da escola;

XIV - Colaborar com as atividades de articulagao da escola com as familias e a comunidade;

XV - Executar e manter atualizados os registros escolares e os relatives as suas atividades 
especificas;

XVI - Explorar os novos recursos e ferramentas tecnologicas, buscar novas referencias e 
conhecimentos e se adaptar as novas tecnologias e ao ambiente no qual exerce sua fungao;

XVII - Propiciar urn ambiente social e moral cooperative, respeitoso, organizado e seguro, 
preservando a integridade fisica e emocional dos alunos, favorecendo-lhes a construgao da 
autonomia em todos os aspectos do seu desenvolvimento.

XVIII - Participar das reunioes pedagogicas, encontros de formagao, seminaries e outros eventos 
promovidos pela Secretaria Municipal de Educagao.

Art.  37 - A Secretaria da Educagao podera determinar outras atividades correlafi^qo magisterio, 
aos Professores de Ensino Fundamental do 1° (primeiro) ao 9° (nono) ano e acs Prof^ssores da 
Educagao de Jovens e Adultos, respeitando a individualidade de cada Unidade EspolarA
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SEQAO III

Dos Professores de Educagao Especial

Art. 38 - Os Professores de Educagao Especial incumbir-se-ao de:

I - Respeitar as diversidades, atendendo aos alunos com tolerancia e competencia, sem 
preconceitos ou discriminagao, comprometendo-se com sua formagao e a eficacia do seu 
aprendizado;

II - Identificar, elaborar, produzir e organizar servigos, recursos pedagogicos, de acessibilidade e 
estrategias considerando as necessidades especificas dos alunos;

III - Elaborar e executar piano de atendimento educacional especializado, avaliando a 
funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagogicos e de acessibilidade;

IV - Organizar e realizar os atendimentos dos alunos na sala de recursos multifuncional;

V - Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagogicos e de acessibilidade 
na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros ambientes da escola;

VI - Orientar professores e farmlias sobre os recursos pedagogicos e de acessibilidade utilizados 
pelo aluno;

VII - Ensinar e usar recursos de tecnologia assistiva, tais como as tecnologias da informagao e 
comunicagao, a comunicagao alternativa e aumentativa, a informatica acessfvel, os recursos 
opticos e nao opticos, os softwares especificos, os codigos e linguagens, as atividades de 
orientagao e mobilidade, entre outros, de modo a ampliar habilidades funcionais dos alunos, 
promovendo autonomia, atividade e participagao;

VIII - Explorar os novos recursos e ferramentas tecnologicas, buscar novas referencias e 
conhecimentos e se adaptar as novas tecnologias e ao ambiente no qual exerce sua fungao;

IX - Estabelecer articulagao com os professores da sala de aula comum, visando a disponibilizagao 
dos servigos, dos recursos pedagogicos e de acessibilidade e das estrategias que promovam a 
participagao dos alunos nas atividades escolares;

X - Promover atividades e espagos de participagao da familia e a interface com os servigos 
setoriais da saude, da assistencia social, entre outros, para a elaboragao de estrategias e 
disponibilizagao de recursos de acessibilidade;

XI - Participar integralmente dos periodos dedicados ao planejamento, a a^/aliag^o e ao 
desenvolvimento e aperfeigoamento profissional;

XII - Zelar pela aprendizagem dos alunos;
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XIII - Estabelecer estrategias de recuperagao para os alunos de menor rendimento;

XIV - Comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, desempenhando suas 
atividades com eficacia, zelo e presteza;

XV - Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, alem de participar integralmente dos 
periodos dedicados ao planejamento, a avaliagao e ao desenvolvimento profissional;

XVI - Participar da elaboragao do Projeto Politico Pedagogic© da escola;

XVII - Colaborar com as atividades de articulagao da escola com as familias e a comunidade;

XVIII - Executar e manter atualizados os registros escolares e os relatives as suas atividades 
especificas;

XIX - Propiciar urn ambiente social e moral cooperativo e de respeito, livre de pressoes e tensbes, 
para favorecer a construgao da autonomia.

Art.  39 - A Secretaria da Educagao podera determinar outras atividades correlatas ao magistbrio, 
aos Professores de Educagao Especial, respeitando a individualidade de cada Unidade Escolar.

SEQAO IV

Do Professor  Coordenador  Pedagogic©

Art.  40 - O Professor Coordenador Pedagogico incumbir-se-a de:

I - Dominar ferramentas que possibilitem a elaboragao do piano de agao da Coordenagao 
Pedagogica em consonancia com o Projeto Politico Pedagogico Escolar;

II - Estimular, acompanhar e participar da elaboragao do Projeto Politico Pedagogico, junto com os 
demais segmentos da escola;

III - Liderar, conduzir, participar, colaborar, executar e/ou acompanhar as atividades das horas de 
trabalho pedagogico coletivo (HIPC), de formagao e as horas de trabalho pedagogico escolar 
(HTPE);

IV - Acompanhar e orientar atividades para o desenvolvimento da Cultura Digital junto aos 
docentes e discentes;

V - Participar de reunioes, seminarios, capacitagoes e programas de formagao continuada;

VI - Trabalhar os dados estatisticos dos resultados de desempenho do aluno, visando a melhoria 
do process© ensino e aprendizagem;

VII - Estimular a participagao dos professores em seminarios, capacitagpes e 
formagao continuada;

;ogramas de
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VIII - Zelar pelo cumprimento do calendario escolar;

IX - Disponibilizar informapoes e apoio as necessidades dos professores no planejamento 
curricular;

X - Promover a formagao continuada dos professores;

Desenvolver o Processo de Avaliagao de Desempenho como instrumento de 
acompanhamento do trabalho executado, visando ao registro dos avanpos da aprendizagem do 
aluno;

XII - Manter-se atualizado quanto as novas metodologias educacionais;

XIII- Explorar os novos recursos e ferramentas tecnologicas, buscar novas referencias e 
conhecimentos e se adaptar as novas tecnologias e ao ambiente no qual exerce sua funpao;

XIV - Aplicar e acompanhar o desenvolvimento da Proposta Curricular do Municlpio;

XV - Comunicar a direpao da escola, os casos de maus tratos a alunos, evasao escolar e 
reiterapao de faltas e buscar os recursos, colaborando no enfrentamento da situapao;

XVI - Estimular a criatividade dos professores;

XVII - Participar integralmente dos penodos dedicados ao planejamento, a avaliagao e ao 
desenvolvimento e aperfeipoamento profissional;

XVIII - Ter compreensao da natureza, organizapao e funcionamento da instituipao escolar;

XIX - Conhecer a legislagao educacional vigente;

XX - Estimular a participapao da comunidade nos processes educacionais da escola;

XXI - Orientar alunos, pais e professores;

XXII - Proporcionar a construpao de uma escola em que as relagoes e o planejamento de trabalho 
se deem de maneira menos compartimentada e mais compartilhada e integrada;

XXIII - Considerar o saber, as experiencias, os interesses e o modo de trabalho do professor, bem 
como criar condipoes para questionar essa pratica e disponibilizar recursos para modifica-la atraves 
de formapao continuada;

XXIV - Conhecer e se aproximar das dimensoes do processo de formapao continuada, fazendo 
delas o nucleo de sua agao coordenadora;

XXV - Assumir a funpao de formador, fazendo da pratica do professor objeto de reflexao e 
pesquisa, problematizando seu cotidiano;

XXVI - Criar oportunidades e estrategias para que o estudante participe com opinioes, sugestoes e 
avaliagoes do processo de planejamento do trabalho docente;

XXVII - Estar em sintonia com os contextos sociais mais amplos, com o cont *xto ecfucacional e
com a escola na qual atua; \

XI
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XXVIII - Estabelecer parceria de trabalho com o professor, garantindo o alcance de metas;

XXIX - Desencadear um trabalho de acompanhamento da agao docente em sala de aula que 
privilegie a reflexao crltica da pratica do professor.

Art.  41 - A Secretaria da Educagao podera determinar outras atividades correlatas ao magisterio, 
aos Professores Coordenadores Pedagogicos, respeitando a individualidade de cada Unidade 
Escolar.

SEQAO V

Do Diretor  de Escola

Art.  42-0 Diretor de Escola incumbir-se-a de:

I - Dirigir a escola, cumprindo e fazendo cumprir as leis, regulamentos, o calendario escolar, as 
determinagoes superiores e as disposigoes do Regimento Escolar, de modo a garantir a 
consecugao dos objetivos educacionais;

II - Representar o estabelecimento perante as autoridades escolares;

III - Superintender todas as atividades da escola;

IV - Participar, colaborar e/ou executar as atividades das boras de trabalho pedagogic© coletivo 
(HTPC) e horario de trabalho escolar (HTPE);

V - Garantir condigoes para o desenvolvimento da Cultura Digital junto aos docentes e discentes;

VI - Verificar e “vistar” a escrituragao escolar e as correspondencias;

VII - Abrir, rubricar, encerrar e assinar os livros em uso na escola;

VIII - Elaborar, juntamente com a equipe escolar, o Projeto Politico Pedagogico, bem como 
acompanhar a sua execugao;

IX - Registrar as ocorrencias dos docentes e demais funcionarios que nao atendam as 
competencias especificas de seu cargo e/ou fungao, dando-lhes ciencia disso, e informar a 
Secretaria da Educagao e orgaos competentes para que sejam tomadas as providencias 
necessarias;

X - Aplicar as penalidades previstas no Regimento Escolar;

XI - Incentivar o aperfeigoamento profissional de toda a equipe;

XII - Acompanhar, quando solicitado, as autoridades de ensino durante suas \isitas a ek:ola;
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XIII - Fomecer informa^oes aos pais ou responsaveis sobre a frequencia e o rendimento dos 
alunos, de acordo com a proposta pedagogica;

XIV - Coordenar o atendimento a demanda, inclusive criagao e supressao de classes, nos tumos 
de funcionamento, bem como a distribuigao de classes por turnos, de acordo com a legislagao 
vigente;

XV - Deferir matriculas e transferencia de alunos;

XVI - Convocar e presidir reunioes dos quadros administrativo, docente e discente da escola, 
solenidades e cerimonias, delegando atribuigoes e competencias a seus subordinados, assim 
como designar comissoes para a execugao de tarefas especiais;

XVII -Zelar pela legalidade, regularidade e autenticidade da vida escolar dos alunos;

XVIII - Coordenar e orientar todos os quadros da escola - discente e docente em termos do uso 
dos equipamentos e materiais da escola, inclusive os de consume;

XIX - Coordenar o processo de atribuigao de aula na Unidade Escolar, e atribuir aos docentes 
aulas e classes, respeitando o periodo escolhido de acordo com a sua classificagao, quando a 
atribuigao nao for realizada pela Secretaria Municipal de Educagao;

XX - Tomar medidas de emergencia em situagao imprevista, comunicando imediatamente as 
autoridades competentes;

XXI - Comunicar aos orgaos e setores competentes, depois de esgotados todos os recursos, os 
casos de maus tratos a alunos, evasao escolar e reiteragao de faltas;

XXII - Conhecer a realidade da escola, nao apenas internamente, mas da comunidade em torno 
dela;

XXIII - Liderar a Proposta Pedagogica da escola, acompanhando e monitorando os programas, 
projetos e agoes;

XXIV - Mobilizar, orientar, acompanhar, avaliar e promover agoes de formagao continuada tendo 
em vista as metas a serem alcangadas;

XXV - Utilizar principles pedagogicos, administrativos, financeiros e legislatives para a atuagao 
profissional;

XXVI - Praticar agoes baseadas nos principios da responsabilidade, transparencia, justiga, 
impessoalidade, legalidade, moralidade e eficiencia;

XXVII - Trabalhar em equipe, reconhecendo e respeitando as diferengas pessoais, de modo a 
promover continuamente o crescimento e a agao responsavel compartilhada e com espirito de 
justiga, agindo de modo etico e solidario;

XXVIII - Zelar pelo patrimonio escolar, buscando agoes para manter e preserver to- 
equipamentos e mobiliario da escola, envolvendo a comunidade escolar;

XXIX - Garantir o controle administrativo e financeiro sob sua responsajarit
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XXX - Interpretar os resultados da escola e oferecer devolutivas ao trabalho pedagogico, tendo em 
vista os fins planejados ou metas a serem alcangadas.

Art.  43 - A Secretaria da Educagao podera determinar outras atividades correlatas aos Diretores de 
Escola, respeitando a individualidade de cada Unidade Escolar.

SEQAO VI

Do Vice-diretor  de Escola

Art.  44 - O Vice-Diretor de Escola incumbir-se-a de:

I - Substituir o Diretor em suas faltas e impedimentos eventuais;

II - Colaborar com a diregao escolar nas atividades de planejamento, elaboragao, implementagao e 
avaliagao da Proposta Pedagogica, do Regimento Escolar e dos Pianos Escolares;

III - Assessorar o Diretor na gestao da unidade escolar, com ele compartilhando a execugao das 
tarefas que Ihe sao inerentes e zelando pelo cumprimento da legislagao e das normas 
educacionais;

IV - Exercer as atividades de apoio administrative e financeiro;

V - Acompanhar o desenvolvimento das tarefas da secretaria da escola e do pessoal de apoio;

VI - Zelar pela manutengao e limpeza do estabelecimento;

VII - Zelar pelo patrimonio da escola, bem como pelo uso dos recursos disponiveis para a melhoria 
da qualidade de ensino, como bibliotecas, salas de leitura, televisao, laboratorios, informatica e 
outros;

VIII - Participar, colaborar, executar e/ou acompanhar as atividades das horas de trabalho 
pedagogico coletivo (HIPC), de formagao e das horas de trabalho pedagogico escolar (HTPE);

IX - Participar das atividades civicas, culturais e de planejamento do ensino programadas pela 
Secretaria Municipal de Educagao;

X - Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo diretor;

XI - Tomar medidas de emergencia em situagoes imprevistas, comunicando imediatamente as 
autoridades competentes.

Art. 45 - A Secretaria da Educagao podera determinar outras atividades correlatas aos Vice- 
diretores de Escola, respeitando a individualidade de cada Unidade Escolar.

SEQAO VII

Do Assessor  Educacional
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Art.  46 - O Assessor Educacional incumbir-se-a de:

I - Coordenar o processo de construgao coletiva e execugao da Proposta Pedagdgica, dos Pianos 
de Estudo e dos Regimentos Escolares;

II - Investigar, diagnosticar, planejar, implementar e avaliar o cumculo em integragao com outros 
profissionais da Educagao;

III - Supervisionar o cumprimento dos dias letivos e horas/aula estabelecidos legalmente;

IV - Zelar pelo cumprimento do piano de trabalho dos docentes nos estabelecimentos de ensino;

V - Assegurar processo de avaliagao da aprendizagem escolar e a recuperagao dos alunos com 
menor rendimento, em colaboragao com todos os segmentos da comunidade escolar, objetivando 
a definigao de prioridades e a melhoria da qualidade de ensino;

VI - Promover atividades de estudo e pesquisa na area educacional, estimulando o espirito de 
investigagao e a criatividade dos profissionais da educagao;

VII - Emitir parecer concernente a Supervisao Educacional;

VIII - Acompanhar estagios no campo de Supervisao Educacional;

IX - Planejar e coordenar atividades de atualizagao no campo educacional;

X - Propiciar condigoes para a formagao permanente dos educadores em servigo;

XI - Promover agoes que objetivem a articulagao dos educadores com as familias e a comunidade, 
criando processes de integragao com a escola;

XII - Assessorar as instituigoes publicas e privadas nos aspectos concernentes a agao pedagdgica;

XIII - Participar do planejamento global da escola;

XIV - Coordenar o planejamento do ensino e o planejamento do cumculo;

XV - Orientar a utilizagao de mecanismos e instrumentos tecnoldgicos em fungao do estagio de 
desenvolvimento do aluno, dos m'veis de ensino e das exigencias do Sistema Municipal de Ensino;

XVI - Avaliar o grau de produtividade atingido pela escola, no que concerne as atividades 
pedagdgicas;

XVII - Assessorar o pessoal responsavel pelos outros servigos tecnicos da escola, visando a 
manter coesao na forma de se permitir o alcance dos objetivos propostos pelo sistema escolar;

XVIII - Manter-se constantemente atualizado com vistas a garantir padroes mais elevados de 
eficiencia e de eficacia no desenvolvimento do processo, de melhoria curricfufeKem fungao das 
atividades que desempenha;
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XIX - Promover a integragao do Sistema Municipal de Ensino em seus aspectos administrativos e 
pedagogicos;

XX - Observar o cumprimento das normas educacionais vigentes;

XXI - Acompanhar e avaliar os processes educacionais implementados nos diferentes niveis e 
modalidades de ensino;

XXII - Propor e/ou acompanhar politicas publicas que garantam o acesso, a permanencia e o 
sucesso do educando nos diferentes niveis oferecidos pelo sistema;

XXIII - Emitir pareceres sustentados em prindpios pedagogicos para assessorar agoes e atos 
administrativos das autoridades executivas;

XXIV - Analisar e propor homologagbes aos documentos das unidades escolares de acordo com 
os principios da legislagao vigente;

XXV - Formular propostas a partir dos indicadores, para a melhoria do processo ensino- 
aprendizagem;

XXVI - Fortalecer canais de comunicagao com a comunidade escolar;

XXVII - Propor e acompanhar a formagao dos gestores das escolas;

XXVIII - Orientar e acompanhar a adequada utilizagao dos recursos financeiros e materiais 
dispomveis em cada escola e aos prindpios eticos que norteiam o gerenciamento das verbas 
publicas;

XXIX - Realizar outras atividades correlatas com a fungao.

Art.  47 - A Secretaria da Educagao podera determinar outras atividades correlatas aos Assessores 
Educacionais, respeitando a sua necessidade.

CAPITULO  VII

DAS JORNADAS  DE TRABALHO

SEQAO I

Da Jornada  de Trabalho  do Pessoal  de Apoio  Pedagogico  e dos  Especialistas  da Educagao.

Art.  48 - Os profissionais de educagao que ocupam cargo de Apoio Pedagogico e de Especialista 
da Educagao terao jornada de 40 (quarenta) horas semanais destinadas ao cumprimento de suas 
atividades especlficas.

SEQAO II

Secretaria Municipal de Jambeiro 23/47



PREFEITURA  MUNICIPAL  DE JAMBEIRO

R. CEL. JOAO FRANCO DE CAMARGO, 80 - CEP 12.270-000 - JAMBEIRO - SP

TEL: (12) 3978-2600

C i* J**m*cl
Wa.

Rubrics
" ' ** ,Da Jornada  de Trabalho  Docente

Art.  49 - A jornada semanal de trabalho dos docentes e constitulda de horas em atividades com 
alunos, horas de trabalho pedagogico coletivo na escola e de horas de trabalho pedagogico, em 
local de livre escolha pelo docente.

I - Jornada  Basica  Semanal  de Trabalho  Docente  de: 30 (trinta) horas aplicada ao professor da 
Educagao Infantil e ao professor do 1° ao 5° ano do Ensino Regular e EJA sendo composta por:

a) 20 (vinte) horas de atividade com alunos;

b) 10 (dez) horas de trabalho pedagogico, subdivididas em:

• 02 (duas) horas de trabalho pedagogico coletivo (HTPC) na escola;

• 05 (cinco) horas de trabalho pedagogico escolar (HIRE) em formagao na Unidade Escolar 
(reunioes escolares e pedagogicas, atendimento a pais, mementos para estudos, pesquisas 
e outras atividades extracurriculares);

• 03 (tres) horas de trabalho pedagogico livre (HTRL) desenvolvido em local de livre escolha.

II - Jornada  Basica  Semanal  de Trabalho  Docente  de: 33 (trinta e tres) horas/aula aplicada ao 
professor da Educagao Basica do Ensino Fundamental II (6° ao 9° ano) sendo composta por:

a) 22 (vinte) horas/aula de atividade com alunos;

b) 11 (onze) horas/aula de trabalho pedagogico, subdivididas em:

• 02 (duas) horas/aula de trabalho pedagogico coletivo na escola (HTPC);

• 03 (tres) horas/aula de trabalho pedagogico Livre (HTRL) desenvolvido em local de livre 
escolha;

• 06 (seis) horas/aula de Trabalho Pedagogico Escolar (HTPE) em formagao na Unidade 
Escolar (reunibes escolares e pedagogicas, atendimento a pais, mementos para estudos, 
pesquisas e outras atividades extracurriculares).

Art. 50 - A hora/ aula de trabalho tera a duragao de 50 (cinquenta) minutos para o Professor de 
Educagao Basica - Ensino Fundamental II e de 60 (sessenta) minutos para o Professor de 
Educagao Basica - Ensino Fundamental I, sendo, pelo menos, 50 (cinquenta) minutos dedicados a 
tarefa de ministrar aulas para o ensino regular e, pelo menos, 45 (quarenta e cinco minutos) para a 
Educagao de Jovens e Adultos.

§ 1°. Os horarios apurados da diferenga do caput deste artigo para o docente que ministrar aulas 
de 45 (quarenta e cinco) minutos na EJA serao cumpridos na Unidade Escolar em trabalho com

ide de 2/3 comalunos, trabalho pedagogico ou em formagao, respeitando-se a proporcioi 
alunos e 1/3 com outras atividades;

lair
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§ 2°. Na hipotese de alteragao nas matrizes curriculares referentes ao Ensino Fundamental I e II, 
incluindo EJA (Educagao de Jovens e Adultos), Educagao Especial e Educagao Infantil podera 
haver adequagao nas jornadas de trabalho.

Art. 51 - Fica assegurado ao docente, no minimo, 15 (quinze) minutos de descanso por penodo 
letivo.

Art.  52 - Aos docentes contratados exercendo fungao-atividade, aplicar-se-a carga horaria e nao as 
jornadas de trabalho docente previstas na Lei.

Art. 53 - Na hipotese de acumulagao de dois cargos docentes ou de um cargo de suporte 
pedagdgico com um cargo docente, a carga total nao podera ultrapassar o limite maximo de 64 
horas semanais (60 minutos) equivalendo-se da transformagao para 77 (setenta e sete) horas/aula 
semanais, quando docente.

Art. 54 - Ocorrendo a redugao da carga horaria de determinada disciplina, area de estudo ou 
atividade, em uma unidade escolar, em virtude de alteragao da organizagao curricular ou de 
diminuigao do numero de classes, o docente ocupante do cargo devera completar, na mesma ou 
em outra unidade escolar da Rede Municipal de Ensino, a jornada a que estiver sujeito mediante 
exercicio da docencia da disciplina que Ihe e propria ou ainda de disciplinas afins para as quais 
estiver legalmente habilitado, observadas as seguintes regras de preferencia:

I - Quanto a unidade escolar - em primeiro lugar aquela em que se encontre;

II - Quanto a disciplina - em primeiro lugar a que Ihe e propria.

Art.  55 - Quando o conjunto de horas em atividades com alunos for diferente do previsto no artigo 
49 desta Lei, a esse conjunto corresponderao horas de trabalho pedagdgico na escola e horas de 
trabalho pedagdgico em local de livre escolha pelo docente, na forma indicada no Anexo III - 
Tabela II desta Lei.

Art.  56 - A Secretaria Municipal de Educagao podera desenvolver projetos especificos na rede de 
ensino. As classes/aulas poderao ser ministradas pelos docentes efetivos, docentes ocupantes de 
fungao/atividade ou ainda docentes contratados especificamente para este fim.

Paragrafo  Unico:  A Secretaria Municipal de Educagao atraves de Resolugao especlfica definira os 
criterios de selegao dos docentes.

SEQAO III

DA CARGA SUPLEMENTAR DE TRABALHO

Art. 57 - Os docentes, sujeitos as jornadas de trabalho previstas no artigo 
carga suplementar de trabalho.

49 erao exercer
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Art. 58 - Entende-se por carga suplementar de trabalho o numero de horas/aula prestadas pelo 
docente, alem daquelas fixadas para a jornada de trabalho a que estiver sujeito.

§ 1°. As horas/aula prestadas a ti'tulo de carga suplementar sao constitui'das de horas/aula e 
horas/aula de trabalho pedagogico, conforme Anexo III - Tabela II desta Lei.

§ 2°. O numero de horas/aula correspondentes a carga suplementar de trabalho nao excedera a 40 
horas aulas, conforme determine a Lei Federal 11.738/2008.

§ 3°. O professor de Educagao Basica - Ensino Fundamental I e Educagao Infantil poderao, desde 
que habilitados, ministrar aulas no Ensino Fundamental II.

§ 4°. A carga suplementar nao caracteriza, em nenhuma hipotese, execugao de servigo 
extraordinario.

§ 5°. Para o pagamento das ferias e do 13° salario com relagao a carga suplementar, far-se-a a 
media anual das horas/aula trabalhadas.

SEQAO IV

DA HORA DE TRABALHO PEDAGOGICO (HPTC)

Art. 59 - As horas de trabalho pedagogico coletivo (HTPC) deverao ser utilizadas na seguinte 
conformidade:

Na Unidade Escolar e/ou na Secretaria Municipal da Educagao em atividade coletiva:

Em reuniao de orientagao tecnica, discussao de problemas educacionais, elaboragao de 
pianos com participagao do Assessor Educacional, Especialista de Educagao e Apoio 
Pedagogico;

Em reuniao de professores para preparagao e avaliagao do trabalho pedagogico, com a 
participagao de Especialista de Educagao e Apoio Pedagogico;

Em atendimento aos pais e alunos;

Articulagao com a comunidade;

Aperfeigoamento profissional de acordo com a proposta educacional;

Planejamento de atividades para o desenvolvimento da cultura digital em docentes e 
discentes.

a)

b) Em lugar de livre escolha pelo docente (HTPL):

Em pesquisa;

Em preparagao de aulas e instrumentos de avaliagao;
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• Analise e corregao de avaliagoes e trabalhos de alunos.

Paragrafo  Unico:  Aos docentes que deixarem de exercer as atividades previstas neste artigo 
serao descontadas as boras correspondentes em seus respectivos vencimentos e sofrerao as 
sangoes previstas no Capitulo XIII, do Processo Disciplinar desta Lei.

CAPITULO  VIII

DA CARREIRA  DO MAGISTERIO E SUA REMUNERAQAO

SEQAOI 

DA CARREIRA

Art.  60 - A carreira do magisterio permitira movimentagao horizontal dos profissionais da educagao 
e sera constituida de classes de docentes e classes de suporte pedagogico distribuidas por niveis, 
de acordo com os Anexos IV e V da presente Lei.

SEQAO II

DO CONTROLE DE FREQUENCIA E APURAQAO DE FALTAS

Art.  61 - Os professores de Educagao Basica - Educagao Infantil, Ensino Fundamental I e II e EJA 
terao o controle de frequencia na unidade escolar onde se encontram em exerclcio.

Paragrafo  Unico:  O docente que estiver em exercicio em mais de uma unidade escolar tera a 
sede de controle de frequencia fixada conforme:

I - O professor de Educagao Basica - Educagao Infantil, Ensino Fundamental I e EJA- 
Fundamental I na escola onde estiver lotado;

II - O professor de Educagao Basica - Ensino Fundamental II e EJA- Fundamental II na escola 
onde teve atribufdas o maior numero de aulas.

Art.  62 - O docente PEBI e PEBII que nao cumprir a totalidade de sua carga horaria diaria tera 
consignada falta-aula.

§ 1°. Para o docente ter consignada falta-aula, ele devera cumprir, no mmimo, 50% da sua carga 
horaria diaria;

§ 2°. As ausencias em HIPC serao consideradas faltas-aula;
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§ 3°. O descumprimento de parte da carga horaria diaria de trabalho caracterizado como falta- aula 
sera, ao longo do mes, somada as demais para perfazimento de falta- dia, conforme a sua jornada 
de trabalho diaria;

§ 4°. Ocorrendo saldo de falta-aula, no final do mes, ela sera somada as que vierem a ocorrer no 
mes seguinte ou subsequente;

§ 5°. No mes de dezembro, o saldo de falta-aula, qualquer que seja o numero, sera considerado 
falta- dia, a ser consignada no ultimo dia do exercicio;

§ 6°. A falta- dia podera ser abonada nos termos da legislagao vigente;

Art.  63 - Os docentes efetivos que faltarem, injustificadamente, durante 15(quinze) dias sucessivos 
ou 30(trinta) dias intercalados perderao a carga suplementar de trabalho.

PARAGRAFO  UNICO: Para o docente contratado que estiver exercendo fungao- atividade perdera 
todas as aulas ou classe atribufdas apos 15 (quinze) dias de faltas consecutivas ou 30 (trinta) dias 
interpoladas.

SEQAO III

DA REMUNERAQAO DOS PROFISSIONAIS DA CLASSE DE DOCENTES

Art.  64 - Para a remuneragao mensal da jornada de trabalho e da carga suplementar dos docentes, 
expressa na tabela de vencimentos Anexo IV, e composta dos valores de horas-aula e de horas- 
atividade, acrescido das vantagens pecuniarias a que faz jus o servidor, quando ocupante de cargo 
provide em carater efetivo.

Paragrafo  Unico:  Considera-se para a remuneragao mensal o mes com cinco semanas.

SEQAO IV

DA REMUNERAQAO DOS PROFISSIONAIS DA CLASSE DE SUPORTE PEDAGOGICO

Art.  65 - A remuneragao dos ocupantes de fungao de suporte pedagogico, expressa nas Escalas 
de Vencimentos desta Lei - Anexo IV - Tabela III, correspondente aos vencimentos do cargo, no 
m'vel de enquadramento do professor nomeado/designado, acrescido das vantagens pecuniarias a 
que faz jus o servidor:

I - R$ 4.784,58 de remuneragao para a fungao de Assessor Educacional;

II - R$ 4.784,58 de remuneragao para a fungao de Diretor de Escola;

III - R$ 3.641,55 de remuneragao para a fungao de Vice-Diretor de Escola;
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IV - R$ 3.287,52 de remuneragao para a fungao de Professor Coordenador Pedagogico.

§ 1° - A remuneragao a que se refere o “caput" deste artigo nao sera incorporada a remuneragao 
do cargo de docente;

§ 2° - Caso o docente perceba remuneragao superior aos valores definidos para as fungoes 
descritas no caput deste artigo, podera optar pela maior remuneragao.

seq Ao  V
DA REMUNERAQAO DOS DOCENTES ADMITIDOS EM CARATER  TEMPORARIO

Art.  66 - Ao docente contratado para substituigao em carater temporario, aplica-se, no que couber, 
os direitos e obrigagoes previstos neste Estatuto.

Art.  67 - O docente contratado para substituigao em carater temporario sera remunerado pelo nlvel 
inicial da classe e pela faixa em que fizer jus, de acordo com o Anexo IV- Tabelas I ou II.

CAPITULO IX

DAS GRATIFICAQOES DO QUADRO DO MAGISTERIO

SEQAO I

DAS GRATIFICAQOES

Art.  68 - Os profissionais do Quadro do Magisterio terao ao final de cada ano letivo gratificagao se 
houver o residue do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento do Ensino Basico e de Valorizagao 
do Magisterio - FUNDEB, obedecendo a criterios instituidos por legislagao municipal.

CAPITULO  X

DAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAQAO
BASICA  PUBLICA  MUNICIPAL.

SEQAOI

DAS VANTAGENS

Art.  69 - O servidor abrangido por esta Lei faz jus a:
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I - Faltas Abonadas;

II - Bienios;

III - Licenga-premio;

III - Auxi'lio-Transporte;

IV - Auxi'lio-Aiimentagao;

V - Adicional Noturno.

§ 1° - As faltas abonadas, em numero maximo de 6 (seis) ao ano, e ate 1 (uma) por mes, serao 
consideradas como de efetivo exerdcio para todos os efeitos e deverao ser requeridas pelo 
servidor com antecedencia e deferidas pelo superior imediato.

§ 2° - Os bienios serao concedidos ao servidor, a cada period© de 730 (setecentos e trinta) dias de 
efetivo exerdcio,  deduzindo-se da contagem todas as ausencias ao trabalho, com excegao dos 
afastamentos previstos no artigo 104, e corresponderao a 2% (dois por cento) da jornada, incidindo 
sobre o salario inicial da faixa/mvel em que estiver incluido o servidor.

§ 3° - A licenga-premio de 90 dias sera concedida ao integrante do quadro do magisterio quando o 
mesmo atingir 1.825 dias (urn mil oitocentos e vinte e cinco dias) como premio de assiduidade;

§ 4° - O auxilio transporte sera concedido ao servidor que comprovar a necessidade em utilizar o 
transporte, nao incorporavel a remuneragao.

§ 5° - O auxilio alimentagao sera concedido conforme determine a Legislagao Municipal.

§ 6°- O adicional noturno de 10% sera concedido ao docente, efetivo ou temporario, e ao ocupante 
de fungao da classe de suporte pedagogico, a partir das 22 boras, sobre o total da carga horaria de 
trabalho cumprida neste perlodo.

CAPITULO  XI

Da Evolugao  Funcional  do Profissional  do Magisterio

SEQAOI

Da Evolugao  Funcional

Art.  70 - A evolugao funcional e a passagem do profissional do magisterio de uma determinada 
faixa de vencimento para outra, de acordo com tabela de vencimento An 
ocupante de cargo de provimento efetivo dos profissionais do magisterio publico,'podendo se dar 
pela via academica e pela via nao academica. \

V, concedido ao
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Paragrafo  Unico:  As tabelas de vencimentos estao estabelecidas para a Classe de Docentes, 
conforme o cargo de provimento efetivo ocupado, o nlvel educacional e a jornada de trabalho 
escolhida e para a Ciasse do Suporte Pedagogico, de acordo com os respectivos cargos ou 
fungoes.

Art.  71 - Assim que atingir os requisites de tempo e demais condigoes para requerer sua evolugao 
funcional, o integrante do Quadro dos Profissionais do Magisterio Publico podera requere-la, 
apresentando a documentagao comprobatoria dessas condigbes.

Art.  72 - Sera de competencia e iniciativa do servidor requerer os beneflcios da evolugao funcional, 
mediante a apresentagao da documentagao especlfica exigida.

Art.  73 - A forma de entrega da documentagao sera normatizada atraves de Portaria do Chefe da 
Segao Municipal da Educagao e encaminhada ao Departamento de Recursos Humanos.

Art.  74 - Para efeito de apuragao, controle e acompanhamento da evolugao funcional, seja pela via 
academica ou pela via nao academica, a Administragao devera valer-se de apontamentos 
apropriados, que obrigatoriamente deverao fazer parte do prontuario individual do servidor 
integrante do Quadro dos Profissionais do Magisterio Publico.

Art.  75 - O profissional do magisterio publico, em regime de acumulagao nos termos do inciso XVI 
do Art. 37 da Constituigao Federal de 1988 condicionada a compatibilidade de horarios, desde que 
atendidos os requisites legais, podera requerer os beneflcios da evolugao funcional para cada 
situagao, mediante a apresentagao da documentagao especlfica exigida.

SEQAO II

Da Evolugao  Funcional  pela  Via Academica

Art.  76 - A evolugao pela via academica tern por objetivo reconhecer a formagao academica do 
profissional do magisterio, no respective campo de atuagao, como urn dos fatores relevantes para a 
melhoria de seu trabalho e ocorrera quando o profissional do magisterio comprovar a obtengao de 
tltulo de graduagao, pos-graduagao, mestrado e de doutorado em curso reconhecido e instituigao 
de ensino credenciada.

Art.  77 - Os tltulos previstos nesta Lei serao pontuados uma unica vez, vedada sua acumulagao. 

Art.  78 - Cabera a Secretaria Municipal de Educagao a analise preliminar dos tltulos apresentados.

SEQAO III

Da Evolugao  Funcional  pela  Via nao Academica
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Art.  79 - A evolugao funcional pela via nao academica ocorrera quando o profissional do magisterio 
publico:

I - liver cumprido, no minimo, 2 (dois) anos de efetivo exercicio na faixa em que estiver 
enquadrado.

SEQAO IV 

Da Licenga-premio

Art.  80 - O integrante do Quadro do Magisterio efetivo tera direito como premio de assiduidade, a 
licenga remunerada de 90 dias a cada periodo de 5 anos (1.825 dias) de exercicio ininterruptos, em 
que nao haja sofrido qualquer penalidade administrativa.

§ 1° - As faltas abonadas, as justificadas, os dias de licenga para tratamento de saude serao 
considerados para fins da apuragao do quinquenio desde que nao excedam o limite de 30 faltas, no 
periodo de 5 (cinco) anos.

§ 2° - O periodo de 90 dias de licenga-premio devera ser usufruldo de uma so vez.

§ 3°- Os integrantes do Quadro do Magisterio deverao requerer junto a Secretaria Municipal de 
Educagao, a qual encaminhara ao Departamento de Recursos Humanos para o gozo da referida 
licenga-premio.

§ 4° - O Departamento de Recursos Humanos devera conceder a licenga-premio de acordo com a 
data da solicitagao do requerente e com a autorizagao do Chefe da Segao Municipal de Educagao.

§ 5° - Para a concessao de licenga-premio considerar-se-a para a apuragao do tempo de servigo 
do profissional do magisterio o inlcio da vigencia desta Lei.

§ 6° - O Poder Executive fara as regulamentagoes necessarias para a concessao da vantagem.

Art. 81 - Consideram-se impedidos de usufruir a licenga-premio os profissionais do magisterio 
publico:

I - Afastados para ocupar cargos de provimento em comissao em outros orgaos ou em fungoes 
fora da Rede Municipal de Ensino do municlpio;

II - Que sofreram pena de suspensao, apos process© administrative disciplinar transitado em 
julgado, no interstlcio do periodo aquisitivo;

III - Que tiveram em seu prontuario apontamento de advertencias acima de 2 (duas) ocorrencias, 
no interstlcio do periodo aquisitivo;

IV - Que tiveram em seu prontuario o apontamento de 5 (cinco) ou mais faltas injustificadas, no 
interstlcio do periodo aquisitivo;

V - Que estiver licenciado, por periodo superior a 90 (noventa) dias, no perloc o^aq 
a licenga a gestante, a licenga a adotante e a licenga em virtude de acident? em 
tratamento de doenga profissional;

uisitivo, exclulda 
xservigo ou para
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Do Enquadramento  dos  Atuais  Servidores

Art. 82 - Os atuais servidores do Quadro dos Profissionais do Magisterio Publico serao 
enquadrados nas tabelas de vencimento constantes Anexo V - Tabelas I e II, considerando o seu 
tempo de servigo na carreira do magisterio municipal de Jambeiro pela via academica e nao 
academica.

CAPITULO  XII

DO ENQUADRAMENTO

Art.  83 - O enquadramento sera feito pela movimentagao horizontal em m'veis, e vertical, em faixas 
das tabelas de vencimentos.

Art. 84 - O direito ao enquadramento pela Progressao Funcional Via Nao Academica dar-se-a a 
pedido do servidor, no im'cio do mes subsequente que decorrer o cumprimento legal do intersticio 
mmimo.
Art.  85 - E vedado aplicar o enquadramento nos termos desta Segao aos docentes admitidos em 
carater temporario para preenchimento de fungao docente.

CAPITULO  XIII

DOS DEVERES, DOS DIREITOS, DA COMISSAO DISCIPLINAR  E DAS INFRAQOES E
PENALIDADES

SEQAOI

DOS DEVERES

Art.  86 - O integrante do Quadro do Magisterio tern o dever constante de considerar a relevancia 
social de suas atribuigoes, mantendo conduta moral e funcional adequadas ^dignidade profissional 
em razao da qual, alem das obrigagoes previstas em outras normas, devera

I - Conhecer e respeitar as leis;
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II - Preservar os principios, os ideais e fins da educagao brasileira, atraves de seu desempenho 
profissional;

III - Empenhar-se em prol do desenvolvimento do aluno, utilizando processes que acompanhem o 
progresso cientifico da educagao;

IV - Participar das atividades educacionais que Ihes forem atribuidas por forga de suas fungoes;

V - Comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, executando suas tarefas 
com eficiencia, zelo e presteza;

VI - Manter espirito de cooperagao e solidariedade com a equipe escolar e a comunidade em 
geral;

VII - Incentivar a participagao, o dialogo e a cooperagao entre educandos, demais educadores e a 
comunidade em geral, visando a construgao de uma sociedade democratica;

VIII - Assegurar o desenvolvimento do sense critico e da consciencia polftica do educando;

IX - Respeitar o aluno como sujeito do processo educative e comprometer-se com a eficacia de seu 
aprendizado;

X - Comunicar a autoridade imediata as irregularidades de que tiver conhecimento, na sua area de 
atuagao, ou as autoridades superiores, no caso de omissao por parte da primeira;

XI - Zelar pelos direitos profissionais e pela reputagao da categoria profissional;

XII - Fornecer elementos para a permanente formagao de seus assentamentos, junto aos orgaos 
da administragao;

XIII - Considerar os principios psicopedagogicos, a realidade socioeconomica da clientela escolar 
e as diretrizes da politica educacional na escolha do material a ser utilizado, dos procedimentos 
didaticos e instrumentos de avaliagao do processo ensino-aprendizagem;

XIV - Participar do Conselho de Escola;

XV - Participar do processo de planejamento, execugao e avaliagao das atividades escolares;

XVI - Participar, desde que previamente convocados, de atividades correlatas e inerentes as 
fungoes desempenhadas.

Paragrafo unico: Constitui falta grave do integrante do Quadro do Magisterio impedir que o aluno 
participe das atividades escolares em razao de qualquer carencia material.

SEQAO II 

DOS DIREITOS
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Art. 87 - Alem do previsto em outras normas, sao direitos do integrante do Quadro do Magisterio:

I - Ter a seu alcance informagoes educacionais, bibliografia, material didatico e outros 
instrumentos, bem como contar com assistencia tecnica que auxilie e estimule a melhoria de seu 
desempenho profissional e a ampliagao de seus conhecimentos;

II - Ter assegurada a oportunidade de frequentar cursos de formagao, atualizagao e especializagao 
profissional, no pais ou no exterior, com ou sem prejuizo de salario e das demais vantagens 
funcionais, desde que atenda interesse publico e a criterio da Secretaria da Educagao, conforme 
regulamentagao a ser definida;

III - Dispor, no ambiente de trabalho, de instalagoes e materials tecnico-pedagogicos suficientes e 
adequados para que possa exercer com eficiencia e eficacia suas fungoes;

IV - Receber remuneragao de acordo com a classe, nivel de habilitagao, tempo de servigo e 
regime de trabalho, conforme o estabelecido por esta lei;

V - Receber remuneragao por servigo extraordinario, desde que devidamente convocado para tal 
fim, independentemente do regime juridico a que estiver sujeito;

VI - Receber auxilio para a publicagao de trabalhos e livros didaticos ou tecnico - cientificos, 
quando solicitado e aprovado pela administragao;

VII - Ter assegurada a igualdade de tratamento no piano tecnico-pedagogico, independentemente 
do regime jurldico a que estiver sujeito;

VIII - Receber, atraves da Secretaria da Educagao, assistencia ao exercicio profissional;

IX - Participar, como integrante do Conselho de Escola, dos estudos e deliberagoes que afetam o 
processo educacional;

X - Participar do processo de planejamento, execugao e avaliagao das atividades escolares;

XI - Reunir-se na unidade escolar, para tratar de assuntos de interesse da categoria e da 
educagao em geral.

SEQAO III

Do Processo Disciplinar

Art. 88 - Alem dos casos previstos no Estatuto dos Funcionarios Publicos do Municipio de 
Jambeiro, sao causas para instauragao de processo disciplinar as consideradas proprias do 
exercicio da fungao do Magisterio, a saber:

I - Incompetencia didatico-pedagogica comprovada, tendo como referonei,; 
curriculares que regulamentam a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educa ?ao 
Federal 9394/96 e o Anexo VII da presente Lei;

as diretrizes 
^cional) - Lei
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II - Descumprimento dos deveres referidos no artigo 86 desta Lei;

III - Irresponsabilidade profissional: atraso na entrada as salas de aulas, atraso de entrega de 
documentos, ausencias constantes ao trabalho, incluindo o HTPC.

Art.  89 - O processo didatico-pedagogico-administrativo, previsto no artigo anterior, sera instaurado 
por solicitagao do Chefe da Segao Municipal da Educagao, tendo seu desenvolvimento de acordo 
com as normas do Estatuto dos Funcionarios Publicos do Municlpio, no que couber.

Art.  90 - O processo did^tico-pedagogico-administrativo, tera andamento e julgamento a cargo de 
uma Comissao nomeada pelo Senhor Prefeito Municipal.

Paragrafo  Unico:  A comissao prevista sera composta:

a) Secretaria da Educagao:

• 01 (urn) Assessor Pedagogic© ou pessoa designada pelo Chefe da Segao da 
Educagao;

• 01 (urn) Diretor de Escola na qual o funcionario exerce suas atividades;

• 01 (urn) Professor escolhido entre seus pares;

• 01 (urn) membro representante do Conselho Municipal de Educagao designado pelo 
Presidente;

b) Departamento Jurldico: 01 (urn) representante;

c) Secretaria da Administragao: 01 (urn) representante.

Art.  91 - O Presidente da Comissao sera o Chefe da Segao da Educagao.

Art.  92 - A Comissao Processante observara os seguintes quesitos:

a) Garantia de amplo direito de defesa ao profissional em questao;

b) Convocagao de reunioes por escrito, com antecedencia minima de 24 (vinte e quatro) horas 
e ciencia a seus componentes e ao interessado quando convocado;

c) Garantia de sigilo durante o processo de investigagao;

d) Realizagao de reunioes e votagoes somente com a presenga minima de 2/3 (dois tergos) de 
seus componentes.

Art.  93 - Qualquer que seja a decisao da Comissao do Processo Disciplinar, ela so tera validade se 
aprovada por 2/3 dos seus componentes.

Art. 94 - Os resultados finais de todo o procedimento serao encaminhados ao Senhor Prefeito 
Municipal, para a tomada das providencias cabiveis.
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SEQAO IV

Das infragoes  e penalidades

Art.  95 - Constitui infragao toda a agao ou omissao do integrante do Quadro do Magisterio que 
possa comprometer a dignidade e o decoro da fungao publica, ferir a disciplina e a hierarquia ou 
causar prejui'zo de qualquer natureza a administragao publica ou aos educandos.

Art.  96 - Sao penas disciplinares:

I - Advertencia;

II - Repreensao por escrito;

III - Suspensao;

IV - Demissao.

Art. 97 - Conforme a gravidade do caso, poderao ser consideradas infragoes pum'veis com 
advertencia:

I - Deixar de atender convocagao da diregao e/ou de outros orgaos da administragao para 
atividades pedagogicas e/ou desatender prazos estabelecidos pela diregao ou pela Secretaria 
Municipal de Educagao para a entrega de documentos;

II - Desrespeitar, verbalmente ou por atos, pessoas de seu relacionamento profissional, inclusive 
alunos e pais de alunos;

III - Faltar frequentemente ao trabalho sem justificativa;

IV - Faltar ao trabalho, ainda que por motive justificado, sem avisar a quern de direito, para as 
providencias necessarias, quando nao seja comprovadamente impossivel faze-lo;

V - Deixar de comunicar aos pais e aos superiores hierarquicos, faltas recorrentes e outros 
problemas relacionados a conduta e ao rendimento do aluno em sala de aula;

VI - Tratar de modo pejorative ou discriminatorio qualquer individuo em razao de sua condigao 
social, etnia, necessidade especial ou qualquer outra peculiaridade, de modo a ofender sua 
dignidade.

Paragrafo  unico:  A reincidencia as infragoes de que trata o caput importara na aplicagao da pena 
de repreensao, que sera escrita e colocada nos assentamentos funcionais.

Art.  98 - Conforme a gravidade do caso, poderao ser consideradas infragoes pum'veis com pena de 
suspensao:

I - Deixar de cumprir ou de fazer cumprir as normas legais, dentre elas o Estatuto da Crianga e do 
Adolescente (Lei Federal n° 8.069, de 13 de julho de 1990);

II - Faltar com a verdade como testemunha ou perito em process© disciplinar;
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III - Retirar, sem comunicagao previa e autorizagao superior, qualquer documento ou objeto das 
dependencias publicas a que tiver acesso;

IV - Cometer infragoes de modo reiterado, a serem apuradas em regular processo disciplinar.

Paragrafo  unico:  A pena maxima de suspensao nao excedera 30 (trinta) dias.

Art.  99 - Observados os criterios estabelecidos e atendido o processo disciplinar, com regulamento 
proprio, o servidor publico podera ser dispensado por justa causa, nos termos do artigo 482 da 
Consolidagao das Leis do Trabalho - CLT.

Art.  100 - Para imposigao de pena disciplinar, sao competentes:

I - A autoridade competente para nomear, nos casos de demissao e destituigao do cargo ou fungao 
de confianga e suspensao;

II - O chefe imediato, nos casos de repreensao e advertencia.

Art. 101-0 ato punitive mencionara sempre os fundamentos da penalidade e o processo 
disciplinar respective.

Paragrafo  unico:  A instauragao de processo disciplinar, qualquer que seja o seu resultado, nao 
isenta o servidor infrator de responder nas orbitas jun'dicas, civil ou criminal.

CAPITULO  XIV

DOS AFASTAMENTOS

Art.  102-0 docente e/ou o especialista de educagao poderao ser afastados do exercicio de seu 
cargo, respeitado o interesse da Administragao Municipal, para os seguintes fins:

I - Prover cargo em comissao;

II - Exercer atividades inerentes ou correlatas as do Magisterio, em cargos ou fungoes em outras 
Secretarias do Municipio;

III - Frequentar cursos oficiais de Doutorado, Mestrado, Pos-graduagao, de Aperfeigoamento, 
Especializagao ou de atualizagao, no pais ou no exterior, com prejulzo de vencimentos e sem as 
demais vantagens do cargo, com anuencia da Secretaria Municipal de Educagao;

§ 1°. Consideram-se atribuigoes inerentes as do Magisterio aquelas que sao proprias do cargo do 
Magisterio.

§ 2°. Consideram-se atividades correlatas as do Magisterio aquelas relacionada* 
em outras modalidades de ensino, bem como as de natureza tecnica, relativaaao 
de estudo, planejamento, pesquisa, supervisao e orientagao em cum'culos, aqlministrdgao escolar,

Secretaria Municipal de Jambeiro

com a docencia 
fesenvolvimento

38/47



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO
R. CEL. JOAO FRANCO DE CAMARGO. 80 - CEP 12.270-000*- JAMBEIRO - SP

>
TEL: (12) 3978-2600

orientagao educacional, capacitagao de docentes, especialistas de educagao, diregao, 
assessoramento e assistencia tecnica, exercidas em unidades e/ou orgaos da Secretaria Municipal 
de Educagao.

CAPITULO  XV

DAS LICENQAS E CONCESSOES

Art.  103 - Serao considerados como de efetivo exerdcio no Magisterio Publico:

I - Ferias;

II - Exerdcio em cargos de confianga, desde que ja exerga cargo publico;

III - Desempenho de mandato eletivo, federal, estadual ou municipal, desde que nao haja 
incompatibilidade de horarios;

IV - Juri e outros servigos obrigatorios por Lei;

V - Licengas, nos termos do artigo 104;

VI - Participagao em programas de treinamento oficiais da Secretaria Municipal de Educagao;

VII - Outros casos previstos em Lei.

Art.  104 - Constituem-se licengas dos integrates do quadro do magisterio:

I - Gestante;

II - Adogao de crianga ou de guarda judicial;

III - Paternidade;

IV - Tratamento da propria saude;

V - Compulsoriamente, como medida profilatica;

VI - Falecimento em familia (pai, mae, conjuge e filhos).

VII - Gala, por ocasiao de casamento;

VIII - Acidente em servigo ou doenga profissional;

IX - Por convocagao para servigo militar.

Art. 105 - Os profissionais do magisterio que ocupam cargos de especialistas da educagao, bem 
como os afastados em fungoes fora das unidades escolares e postos de trabalho gozarao de ferias 
a partir da homologagao da escala de ferias no inicio de cada ano letivo.
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Art. 106 - A data de gozo da falta abonada devera ser comunicada a diregao da unidade escolar, 
podendo, de forma fundamentada, ser indeferido o pedido, caso sua concessao possa acarretar 
prejui'zos aos servigos.

Art. 107 - A criterio da Administragao, podera ser concedida licenga ao integrante do Quadro do 
Magisterio, titular de cargo, para tratar de assunto de interesse particular, pelo prazo maximo de 02 
(dois) anos, desde que superado o estagio probatorio e a licenga podera ser, a titulo precario, 
interrompida e revogada.

§ 1°. A licenga de que trata o caput sera concedida por meio da suspensao do Contrato de 
Trabalho, sem remuneragao e demais vantagens do cargo, devendo o funcionario aguardar a 
concessao em exercicio.

§ 2°. O integrante do Quadro do Magisterio podera desistir da licenga no seu decurso, 
comunicando a Administragao e reassumindo seu emprego, a qualquer tempo, antes de findo o 
prazo concedido.

§ 3°. Nova licenga somente podera ser concedida apos o pen'odo de 05 (cinco) anos do termino ou 
cessagao da anterior.

Art. 108-0 afastamento do integrante do Quadro do Magisterio para prestar servigos em outros 
orgaos da Administragao far-se-a com a observancia dos seguintes criterios:

I - Devera o interessado contar com o minimo de 02 (dois) anos de efetivo exercicio no cargo;

II - Ficara condicionado ao interesse da Administragao Municipal;

III - Haver solicitagao por escrito do orgao interessado.

Paragrafo unico: A qualquer momento podera o integrante do Quadro do Magisterio reassumir o 
exercicio de suas fungoes.

Art.  109 - Nao serao considerados efetivo exercicio do Magisterio Publico Municipal os casos de:

I - Suspensao de contrato de trabalho;

II - Faltas nao abonadas;

III - Suspensao disciplinar;

IV - Afastamento para o exercicio de atividades nao correlatas ao Magisterio.

Art. 110-0 integrante do Quadro do Magisterio, licenciado por motivo de doenga, e obrigado a 
reassumir o exercicio se considerado apto em inspegao medica.

Art. 111 - Durante o periodo de licenga medica, o integrante do Quadro do Magisterio nao podera 
se dedicar a nenhuma atividade remunerada, sob pena de ter cassada a sua licenga e de ser 
demitido por abandon© de emprego, caso nao reassuma sua fungao dentro do. 
dias.

:o de 30 (trinta)
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Art.  112 - A licenga gestante sera concedida sem prejuizo de remuneragao, observada a legislagao 
especifica.

Art. 113 - Para amamentar o proprio filho, a integrante do Quadro do Magisterio lactante tera 
resguardado seus direitos conforme legislagao municipal especifica.

Art.  114 - Ao integrante do Quadro do Magisterio que tiver sua capacidade de trabalho reduzida em 
decorrencia de acidente de trabalho ou doenga profissional, sera garantida transferencia para 
locais ou atividades compativeis com sua condigao.

CAPITULO  XVI 

DA READAPTAQAO

Art. 115 - Os integrantes do Quadro do Magisterio, quando estiverem impedidos de exercer suas 
fungoes normais por motive de saude, comprovado por laudo medico oficial, serao readaptados em 
outras fungdes, inerentes e correlatas ao magisterio, que, por orientagao medica, possam exercer.

§ 1°. O laudo medico oficial sera fornecido pelo medico do trabalho do INSS, ou pela Secretaria da 
Saude da Prefeitura Municipal, ou por ela indicado ou ainda pelo Setor de Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal.

§ 2°. O medico do trabalho indicado pelo setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal e o 
responsavel pelo acompanhamento dos processes de readaptagao dos profissionais da educagao.

§ 3°. O medico do trabalho indicado pelo setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal 
podera readaptar o profissional da educagao apos acompanhamento medico por periodo superior a 
6 (seis) meses, urn ano ou definitivamente.

§ 4°. O profissional, a cada seis meses, devera ser submetido a pericias medicas.

§ 5°. O Departamento de Recursos Humanos podera convocar o profissional readaptado junto ao 
Departamento de Pencias Medicas para realizagao de pericias, a fim de constatar as condigoes de 
saude do profissional.

Art.  116-0 profissional readaptado exercera suas fungoes em uma unidade escolar cujo local seja 
apropriado as condigoes determinadas pelo laudo.

§ 1°. Cada unidade escolar podera ter, prioritariamente, urn profissional reads 
funcionamento.

itado por periodo de
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§ 2°. A movimentagao dos integrantes do Quadro de Magisterio, na condigao de readaptado podera 
ocorrer mediante opgao do interessado ou por solicitagao da Secretaria de Educagao para prestar 
servigo em outra Unidade Escolar.

§ 3°. O professor de Educagao Basica- Educagao Infantil, Ensino Fundamental I e II, Educagao de 
Jovens e Adultos, Educagao Especial efetivo, quando cessada a readaptagao do docente no 
decorrer do ano e, na impossibilidade de aproveitamento imediato, devera ser tomada a seguinte 
providencia: sera declarado adido e continuara a perceber os vencimentos a que fazia jus enquanto 
readaptado, ate o seu aproveitamento.

Art. 117 - A jornada e a carga suplementar de trabalho do profissional readaptado serao a que 
exercia no momento da solicitagao da readaptagao, reorganizada pela Secretaria da Educagao, de 
acordo com a nova fungao atribufda, sendo vedado o aumento da jornada ou da carga suplementar 
durante o processo de readaptagao.

Art. 118-0 profissional readaptado podera ser designado, nomeado ou afastado para exercer 
fungoes no servigo publico, desde que haja interesse da autoridade constituida, manifestado 
atraves de offcio, desde que a atribuigao da nova fungao seja compativel com sua capacidade 
laborativa.

Art.  119 - Exclusivamente a seu pedido, o profissional readaptado podera ter reduzida a jornada de 
trabalho, na fungao em que estiver readaptado, com as devidas alteragoes de seus vencimentos.

Art. 120 - Sera computado, para todos os efeitos legais, o tempo de servigo prestado como 
profissional readaptado.

Paragrafo  Unico:  O professor readaptado fara jus a gratificagao de trabalho noturno sobre a carga 
horaria do penodo trabalhado apos as 22 horas.

Art. 121 - Nao sera contado, para efeito de atribuigao de aulas, o penodo em que o docente 
estiver readaptado.

CAPITULO  XVII

DAS FERIAS E DO RECESSO ESCOLAR

Art.  122 - Alem das ferias anuais de 30 dias os docentes em exercfcio na regencia de aulas e/ou 
classe nas Unidades Escolares tern direito ao recesso escolar, sendo no rm'nimo 10(dez) dias uteis 
durante o ano.

§ 1°. Caso o profissional do magisterio publico nao tenha completado o periodo aquisitivo de ferias 
que determine o caput deste artigo, a mesma sera calculada proporcionalmente ao tempo de 
servigo, sendo o periodo restante considerado como recesso escolar excepcionai.sem prejuizo de 
seu vencimento. I
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§ 2°. As ferias aos docentes somente poderao ser concedidas de acordo com o calendario escoiar 
vigente.

Art.  123 - Os perfodos nao letivos serao considerados como recesso escoiar, estando os docentes 
sujeitos a convocagao pela diregao da escola ou pela Secretaria Municipal da Educagao visando 
cumprir atividades inerentes ou correlatas as do Magisterio.

Art.  124 - Os especialistas em educagao e os docentes ocupantes da fungao de apoio pedagogico 
em exerclcio nas Unidades Escolares terao direito a 30 (trinta) dias de ferias por ano, a serem 
usufruldas de acordo com o interesse e necessidade da Administragao Publica Municipal.

CAPITULO XVIII

DA CONDIQAO DE ADIDO

Art. 125 - Serao considerados adidos os Professores de Educagao Basica - Educagao Infantil, 
Ensino Fundamental I e II, Educagao de Jovens e Adultos, Educagao Especial efetivos que, por 
qualquer motive, ficarem sem classes/aulas.

Art.  126 - Os docentes declarados adidos poderao ser aproveitados na propria Unidade Escoiar, na 
Secretaria da Educagao ou em outras Unidades Escolares, para exercer atividades inerentes ou 
correlatas as do magisterio obedecida as habilidades do professor.

§ 1°. O professor adido tera garantida a jornada de trabalho na qual esta inserido e demais direitos 
adquiridos.

§ 2°. Restabelecida a situagao anterior a extingao das classes/aulas o professor adido retornara ao 
exerclcio de suas fungoes docentes, por determinagao da Secretaria da Educagao.

§ 3°. Constituira falta grave, sujeita as penalidades legais, a recusa por parte do adido em exercer 
as atividades para as quais for regularmente designado.

CAPITULO XIX 

DA VACANCIA  DE CARGOS

Art.  127 - A vacancia de cargos do Quadro do Magisterio ocorrera nas hipoteses:

I - Exoneragao;

II - Demissao;

III - Aposentadoria;
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IV - Posse em outro cargo inacumulavel;

V - Falecimento;

VI - Abandono de cargo.

CAPITULO  XX

DA APOSENTADORIA

Art. 128 - Os integrantes do Quadro do Magisterio, ao passarem a inatividade, terao seus 
proventos calculados de acordo com a Lei Previdenciaria vigente.

CAPITULO  XXI

DO ESTAGIO PROBATORIO

Art.  129-0 Estagio Probatorio e o pen'odo de 03(tres) anos, durante o qual o ocupante de cargo 
efetivo do Quadro do Magisterio sera avaliado para apuragao da conveniencia de sua permanencia 
ou nao no Servigo Publico Municipal.

Art.  130 - Enquanto nao cumprido o Estagio Probatorio, o servidor podera ser demitido do servigo 
publico, nos seguintes casos:

I - Inassiduidade;

II - Ineficiencia, tendo como referenda a Lei de Diretrizes e Bases da Educagao (Lei 9394/96 - 
artigo 13), Anexo VII e artigo 86 da presente Lei Complementar;

III - Incompetencia profissional, tendo como referenda a Lei de Diretrizes e Bases da Educagao 
(Lei 9394/96- artigo 13) e Anexo VII e artigo 86 da presente Lei Complementar;

IV - Indisciplina;

V - Insubordinagao;

VI - Falta de dedicagao ao servigo;

VII - Ma conduta.

Art.  131 - Ao final do pen'odo em estagio probatorio, adquirira estabilidade o ser\lr 
as pontuagoes minimas exigidas em cada uma das 3 (tres) avaliagoes realizadas

que alcangou
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Art. 132-0 servidor que nao satisfizer os requisites das avaliaqoes em estagio probatorio sera 
exonerado, resguardado o direito de defesa administrativo.

Art. 133 - Sera constituida Comissao de Avaliagao do Desempenho Funcional em Estagio 
Probatorio, designada pelo Prefeito Municipal, do qual devera constar a seguinte composigao:

a) Secretaria da Educagao: 01 (um) Assessor Pedagogico ou pessoa designada pelo Chefe da 
Segao da Educagao;

b) Diregao Escolar: 01 (um) Diretor de Escola na qual o funcionario exerce suas atividades,

c) Professores: 01 (um) Professor escolhido entre seus pares;

d) Conselho Municipal de Educagao: 01 (um) membro representante do Conselho Municipal de 
Educagao designado pelo Presidente;

e) Departamento Jundico: 01 (um) representante;

f) Secretaria da Administragao: 01 (um) representante.

Art.  134-0 Presidente da Comissao sera o Chefe da Segao da Educagao.

Art.  135 - A Comissao observara os seguintes quesitos:

a) Garantia de amplo direito de defesa ao profissional em questao;

b) Convocagao de reunioes por escrito, com antecedencia minima de 24 (vinte e quatro) horas 
e ciencia a seus componentes e ao interessado quando convocado;

c) Garantia de sigilo durante o processo;

d) Realizagao de reunioes e votagoes somente com a presenga minima de 2/3 (dois tergos) de 
seus componentes.

Art.  136 - Qualquer que seja a decisao da Comissao, ela so tera validade se aprovada por 2/3 dos 
seus componentes.

Art.  137-0 estagio probatorio do servidor sera interrompido quando fora do efetivo exercicio no 
magisterio, e retomado quando retornar ao exercicio do seu cargo de carreira.

Art. 138-0 Poder Executive e a Secretaria Municipal de Educagao farao as regulamentagoes 
necessarias para a implementagao do estagio probatorio dos profissionais da educagao basica, 
tendo como embasamento o ANEXO VII desta Lei Complementar.

CAPITULO  XXII

DO REGIME JURIDICO DA CONTRATAQAO
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Art.  139 - Os servidores abrangidos por esta Lei Complementar estao vinculados a Consolidagao 
das Leis do Trabalho - CLT, em atengao a expressa disposigao da Lei Organica do Municipio.

i'

CAPITULO  XXIII

DAS DISPOSIQOES TRANSITORIAS

Art. 140 - A implementagao do reenquadramento decorrente das disposigoes contidas neste 
Estatuto e Plano de Carreira cabera a uma comissao presidida pelo Chefe da Segao Municipal de 
Educagao, contando com:

a) 01 (um) representante da Secretaria de Educagao;

b) 01 (um) representante do Setor Jun'dico da Prefeitura;

c) 01 (um) representante do Setor de Recursos Humanos da Prefeitura.

Art. 141 - A Jornada Basica de Trabalho Docente de 33 horas semanais para o Professor de 
Ensino Fundamental II institufda por esta Lei Complementar devera ser cumprida no ano 
subsequente a sangao do Chefe do Poder Executive.

§ 1°. Aos docentes efetivos nomeados antes da sangao deste Plano de Carreira, deverao se 
manifestar quanto a anuencia sobre a nova jornada basica de trabalho docente, decidindo aderir a 
nova jornada ou permanecer com a jornada atual conforme Anexo VIII.

§ 2°. Realizada a opgao prevista no caput do presente artigo, esta tera efeito de expressa renuncia 
a jornada anterior em carater irretratavel e irrevogavel.

CAPITULO  XXIV 

DAS DISPOSIQOES FINAIS

Art. 142- Compete ao Poder Executive e a Secretaria Municipal de Educagao baixarem os atos 
regulamentares necessaries a execugao desta Lei Complementar.

Art.  143 - Ficam renomeados os cargos de Assessor de Diregao passando para Vice-Diretor de 
escola e Assessor Pedagogico que passara para Professor Coordenador Pedagogico e serao 
enquadrados em nivel e faixa salarial inicial conforme disposto no Anexo IV - Tabela III desta Lei 
Complementar.

Art.  144 - Fica criado o cargo de Professor de Educagao Especial que sera er 
faixa salarial inicial conforme disposto no Anexo IV - Tabela II desta Lei Compl|smerf
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Art.  145 - Fica criada a fungao de Professor Coordenador Pedagogico para os anos iniciais (10,2° 
e 3° anos) do Ensino Fundamental conforme disposto no Anexo II desta Lei Complementar.

Art. 146 - A Segao de Recursos Humanos, com a colaboragao da Secretaria Municipal de 
Educagao, apostilara os titulos e os reenquadramentos e fara as devidas anotagoes nos 
prontuarios dos funcionarios abrangidos por esta Lei Complementar.

§ 1°. Fica estipulado o prazo de 12 (doze) meses para a realizagao dos enquadramentos do 
pessoal do Quadro do Magisterio;

§ 2°. A remuneragao a que fizer jus, apos o enquadramento, ocorrera a partir da vigencia da 
presente Lei Complementar, vedado seu efeito retroativo.

Art. 147 - Os profissionais de educagao, ocupantes de cargos de provimento efetivo, criados e 
reclassificados, ficam enquadrados no Estatuto e Plano de Carreira e Remuneragao do Magisterio 
de que trata esta Lei.

Art.  148 - Os titulos apresentados para obtengao de qualquer beneficio, quando aproveitados para 
pontuagao no ingresso, no enquadramento, na gratificagao ou na obtengao de adicional por 
mestrado ou doutorado, nao poderao ser utilizados para qualquer outro beneficio funcional.

Art. 149 - As regulamentagoes especificas mencionadas nesta Lei Complementar deverao ser 
propostas pela Secretaria de Educagao e encaminhadas ao Chefe do Executive.

Art.  150 - A revisao desta lei complementar podera ocorrer anualmente, desde que solicitada pela 
Secretaria de Educagao e autorizada pelo Poder Executive.

Art.  151 - Os casos omissos nesta Lei serao analisados e decididos pela Secretaria da Educagao 
com anuencia do Chefe do Executive.

Art.  152 - Os Anexos I,II, III, IV, V, VI, VII e VIII integram a presente Lei Complementar.

Art. 153 - As despesas decorrentes da execugao da presente Lei Complementar ocorrerao por 
conta de dotagoes proprias consignadas em orgamento, suplementadas se necessario.

Art. 154 - Esta Lei Complementar entrara em vigor na data de sua publicagao, produzindo seus 
efeitos a partir de 02 de Janeiro de 2023, ficando revogadas as disposigoes em contrario, em 
especial a Lei Complementar Municipal n°12, de 2.000.

Til de 2022.

Carlos Albe
Prefeito Mu me

ou
ambeko
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ANEXOI

FORMAS E REQUISITOS MINIMOS PARA PROVIMENTO

FORMAS DE 
PROVIMENTODENOMINAQAO REQUISITOS PARA PROVIMENTO

• Concurso Publico de 
Provas e Titulos ^ Magisterio em nivel medio;

^ Magisterio em nivel medio com habilitagao 
em Educagao Infantil;

^ Licenciatura de graduagao plena com 
habilitagao em Educagao Infantil ou pos- 
graduagao especifica.

Professor de 
Educagao Infantil - 

PEB I

• Nomeagao

• Concurso Publico de 
Provas e Titulos

• Nomeagao

^ Magisterio em nivel medio;

^ Licenciatura plena em pedagogia;

^ Licenciatura plena com habilitagao nas 
series i 
especifica;

^ Normal Superior.

Professor de 
Educagao Basica - 

Ensino Fundamental
I Pos-graduagaomiciais ou

1° ao 5° ano - PEB I

Professor de 
Educagao Basica- 

Ensino Fundamental 
II-6° ao 9°-PEB II

• Concurso Publico de 
Provas e Titulos

• Nomeagao
v' Licenciatura Plena na area.

Professor de 
Educagao Basica II - 
Educagao Especial - 

Sala de Recursos 
Multifuncionais

^ Habilitagao especifica em Educagao 
Especial em nivel superior;

^ Habilitagao Plena em Pedagogia com 
especializagao em Educagao Especial.

• Concurso Publico de 
Provas e Titulos

• Nomeagao

^ Licenciatura Plena em Pedagogia ou Pos- 
graduagao na area de gestao escolar e• Cargo em comissao.Diretor de Escola

^ 05 (cinco) anos no magisterio.
^ Licenciatura Plena em Pedagogia ou Pos- 

graduagao na area de gestao escolar e 04 
(quatro) anos no magisterio.

• Cargo 
designagao.

emVice-Diretor de 
escola

^ Licenciatura Plena em Pedagogia ou Pos- 
graduagao na area de gestao escolar e 03 
(tres) anos no magisterio.

Professor
Coordenador
Pedagogico

• Cargo
designagao.

em

^ Licenciatura Plena em Pedagogia sou Pos- 
graduagao na area de gestao ^s col arse

• Cargo em comissao.Assessor
Educacional ^ 06 (seis) anos no mqgisterio, dos quais 02 

(dois) anos no exercicio de cargo ou 
fungao de suporte pedagogico.
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ANEXO II

MODULO DE NOMEAQAO/DESIGNAQAO DA CLASSE DE SUPORTE 
PEDAGOGICO/ESPECIALISTA DE EDUCAQAO

FUNQOES DE SUPORTE PEDAGOGICO/ESPECIALISTA DE EDUCAgAO

A partir de 07 (sete) classes em uma unica Unidade Escolar ou a partir 
de 80 alunos.Diretor  de Escola

A partir de 15 classes em 02 (dois) perlodos ou a partir de 12 classes 
em escolas com 03 (tres) periodos.Vice-Diretor  de Escola

Urn para cada grupo de 500 alunos matriculados na Educapao Basica.Assessor  Educacional

Urn para cada modalidade de ensino por escola e urn para classes de 
alfabetizagao (1°, 2° e 3° anos), exceto para as escolas com menos de 
200 alunos matriculados na Educapao Basica que deverao ter apenas 
urn professor coordenador.

Professor  Coordenador  
Pedagogic©
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ANEXO III

DISTRIBUICAO DA JORNADA DE TRABALHO DA CLASSE DE DOCENTES

TABELA 1 - JORNADA BASICA DE TRABALHO DOCENTE

HORA DE 
TRABALHO 

PEDAGOGICO 
EM LOCAL DE 

LIVRE 
ESCOLHA 
(HTPL)

HORARIO DE 
TRABALHO 

PEDAGOGICO 
ESCOLAR 
(HTPE)

HORA DE 
TRABALHO 

PEDAGOGICO 
COLETIVO 
(HTPC)

HORAS EM 
ATIVIDADES 

COM 
ALUNOS

TOTAL
(SEMANAL)JORNADA

PEBI -EDUCAQAO 
INFANTIL 3020 3 52

PEB l-ENSINO 
FUNDAMENTAL-I 
REGULAR E EJA 

(Educagao de 
Jovens e Adultos - 

1° ao 5° anos)

5 30320 2

PEB II - ENSINO 
FUNDAMENTAL-II 

HORA/AULA
336322 2

j
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ANEXO III

TABELA  II - CARGA  HORARIA  - Professor  PEB II - ENSINO FUNDAMENTAL  II

HORA/AULA
HORA/AULA DE HORA/AULAHORA/AULA DE TRABALHO  

PEDAGOGICO 
EM LOCAL  DE 

LIVRE 
ESCOLHA  
(HTPL)

TOTAL
SEMANAL

DEEM TOTAL
MENSAL

HORA/AULA

TRABALHO
PEDAGOGICO
COLETIVO
(HTPC)

TRABALHO
PEDAGOGICO
ESCOLAR
(HTPE)

ATIVIDADES
COM

ALUNOS HORA/AULA

10 2 3 0 15 75

11 2 3 160 80

12 2 4 0 18 90

13 2 4 0 19 95

14 2 4 21 1051

15 2 4 1 22 110
16 2 4 2 24 120

17 2 4 2 25 125

18 2 4 3 27 135

19 2 4 3 28 140

20 2 5 3 30 150

21 2 5 3 31 155

22 2 6 3 33 165

23 2 6 4 35 175

24 2 6 364 180

25 2 7 38 1904

26 3 7 4 40 200
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ANEXO IV

ESCALA DE VENCIMENTOS

PROFESSOR DE EDUCA^AO BASICA - EDUCACAO INFANTIL - PEB I 
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL I -

PEB 1/ PEB I - EJA

TABELA I - 30 HORAS SEMANAIS

Tabela tie Evolu^ao Salarial por Escolaridade - PEB I

Valor  h/aNivel de Escolaridade % de aumento

R$ 15,55Magisterio 0%

R$ 16,33Licenciatura/Graduaqao 5%

R$ 17,14Pos-Graduagao 5%

15% R$ 19,72Mestrado

R$ 25,63Doutorado 30%

Salario Base: R$ 2.332,18-150 boras

PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL II - PEB II 
TABELA II - 33 HORAS/AULA SEMANAIS

Tabela de Evoluyao Salarial por Escolaridade - PEB II
Valor h/aNivel de Escolaridade % de aumento
R$ 16,33Licenciatura/Graduagao 0%
R$ 17,145%Pos-Gradua^ao
R$ 19,7215%Mestrado
R$ 25,6330%Doutorado
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ANEXOIV

PROFISSIONAIS SUPORTE PEDAGOGICO  

TABELA  III  - 40 HORAS SEMANAIS

Escala de Vencimentos Suporte Pedagogico

R$ 4.784,58Diretor  de Escola

R$ 3.641,55Vice-Diretor  de Escola

R$ 4.784,58Assessor Educacional

Professor Coordenador Pedagogico R$ 3.287,52
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ANEXOV

EVOLUCAO FUNCIONAL

TABELAI

- EVOLUCAO FUNCIONAL - VIA ACADEMICA

DE FAIXA 1 (Magisterio)
PARA FAIXA 2 (Licenciatura/Graduagao)

APRESENTAR CERTIFICADO DE CONCLUSAO 
LICENCIATURA/GRADUAQAO_____________
APRESENTAR CERTIFICADO DE CONCLUSAO 
DE CURSO DE POS-GRADUAQAO

DE FAIXA 2 (Licenciatura/Graduagao) 
PARA FAIXA 3 (Pos-graduagao)
DE FAIXA 3 (Pos-graduagao) 
PARA FAIXA 4 (Mestrado)

APRESENTAR CERTIFICADO DE CONCLUSAO 
DE MESTRADO
APRESENTAR CERTIFICADO DE CONCLUSAO 
DE DOUTORADO

DE FAIXA 4 (Mestrado) 
PARA FAIXA 5 (Doutorado)

- • t
iXl
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TABELA II - EVOLUCAO FUNCIONAL - VIA NAO ACAPEMICA

A CADA BIENIO O PROFISSIONAL DA EDUCAQAO PODERA SOLICITAR SUA EVOLUQAO NAO ACADEMICA POR TEMPO DE SERVI*

REFERENTE A TODOS OS DOCENTES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAQAO.

NIVEIS (Evolu<^o 2% acada dois anos) Lei n° 1.911 altera o art.17 da Lei 1.001

formaq A XVSalario
Inicial

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
o FAIXAS

Magisterio
(Nivel
Medio)

R$ 15,55 RS 15,86 RS 16,17 RS 16,48 RS 16.79 RS 17,11 RS 17,42 RS 17,73 RS 18,04 RS 18,35 RS 18,66 RS 18,97 RS 19,28 RS 19,59 RS 19.90 RS 20.22
1

Graduagao
y

R$ 16,33 RS 17,31 RS 17,64RS 16,66 RS 16,98 RS 17,96 RS 18,29 RS 18,62 RS 18,94 RS 19,27 RS 19,60 RS 19,92 RS 20,25 RS 20,58 RS 20 90 RS 21,23
Licenciatu

2ra

P6s-
graduagao

RS 17,14 RS 17,48 RS 17,83 RS 18,17 RS 18,51 RS 18,85 RS 19,54 RS 20,23 RS 20,57 RS 20,91 RS 21,25 R$ 21.94RS 19,20 RS 19,88 RS 21,60 RS 22,28
3

RS 20,11 RS 20,90 RS 21.30RS 19,72 RS 20,51 RS 21.69 RS 22,09 RS 22,48 RS 22,88 RS 23,27 RS 23,66 RS 24,06 RS 24,45 RS 24,85 RS 25 24 RS 25,64
Mestrado 4

RS 33^2RS 25,63 R$ 26,14 RS 26,66 RS 27,17 RS 27,68 RS 28,19 RS 30,24 RS 30,76 RS 31,27 RS 31,78 RS 32 31RS 28,71 RS 29,22 RS 29,73 RS 32,295Doutorado
\
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ANEXO VI

QUANTITATIVO DOS CARGOS DE DOCENTES E SUPORTE PEDAGOGICO

DESCRIQAO SITUAgAOVAGAS
Professor de Educagao Basica - PEB 

I - Infantil - Creche Efetivo12

Professor de Educagao Basica - PEB 
I - Infantil - Pre-Escola 15 Efetivo

Professor de Educagao Basica- 
Ensino Fundamental I- PEB I 38 Efetivo

Professor de Educagao Basica- 
Ensino Fundamental II- PEB II Efetivo36

Lingua Portuguesa Efetivo06
Matematica 06 Efetivo

Educagao Fisica Efetivo05
Ciencias Efetivo03
Historia 03 Efetivo

Geografia Efetivo03
Arte Efetivo06

Ingles 04 Efetivo

Professor de Educagao Especial - 
PEB II 2 Efetivo

Professor Coordenador Pedagogico 6 Cargo em designagao

Diretor de Escola Cargo em Comissao4

Vice-Diretor Cargo em designagao4

Assessor Educacional 2 Cargo em Comissao

i
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■JANEXO VII-PARTE A

AVALIAQAO  DE DESEMPENHO FUNCIONAL  EM ESTAGIO PROBATORIO

APLICAVEL  A TODOS OS DOCENTES (PEB I - ED. INFANTIL  / EDUCAQAO BASICA  -FUND. I E II)

ADMISSAO:SERVIDOR

MATRICULA  N° ETAPAS 1a 2a 3a

LOTAgAO: MES:CARGO: ANO:

ETAPA  AVALIADA 1a 2a 3a

PONTUAQAO

PONTUAQAO ACUMULADA

APONTAMENTO DOS FATORES DE AVALIAQAO

PONTUAgAO

FATORES DESCRigAO  DOS FATORES INDICADOR TOTAL

ASSIDUIDADE QUANTIDADE DE FALTAS Faltas

0 a 20 pontos De 0 a 06 faltas=  20 pontos;  
De 07 a 13 faltas=  15 pontos;  
De 14 a 20 faltas=  10 pontos.

Nao cumpre as ordens recebidas, nao tern 
interesse pelo trabalho.

0

Comparece habitualmente, e quando falta 
deixa de comunicar suas faltas.

10DISCIPLINA

0 a 20 pontos
Comparece habitualmente e quando 
necessita faltar, comunica-se, com 

responsabilidade.

15

Comparece todos os dias ao trabalho, 
desempenha suas tarefas com dedicaqao, 
demonstra interesse nos cuidados com as 

crianqas.

20

E repetitive e rotineiro no trabalho. Nao 
tern o minimo de iniciativa ou criatividade 

para desempenhar suas tarefas.

\0
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10Apesar de ser esforpado, suas ideias e 
forma de trabalhar sao bastante simples e 

precisa de orientapao constante

INICIATIVA

0 a 20 pontos

15Adapta-se bem frente a situapoes novas 
que exigem criatividade, executa com 

tranquilidade e seguranpa seu trabalho.

20Nunca se acomoda quando ainda e 
possivel melhorar no trabalho e propbe 

solupoes que sao sempre as melhores e 
mais praticas.

0A quantidade e a qualidade do trabalho 
apresentado sao insuficientes para o 

atendimento do mlnimo necessario no 
processo de ensino e aprendizagem.

PRODUTIVIDADE

0 a 20 pontos

15Cumpriu o trabalho a que se propos 
adequadamente.

Cumpriu com exito o trabalho executado, 
aprimorando as metodologias ja existentes 

para melhorar a aprendizagem.

20

Nao tern o mlnimo interesse pelo que faz. 
Falta dedicapao e comprometimento.

0

RESPONSABILI
10Esquece facilmente das obrigapoes. 

Coloca seus interesses acima das 
responsabilidades de trabalho e precisa 

ser supervisionado e orientado 
constantemente.

DADE

0 a 20 pontos

15Demonstra interesse e responsabilidade 
pelo que faz e desenvolve suas atividades 
com dedicapao e cuidado. Evidencia boa 

vontade em sanar eventuais falhas.

20Assume integralmente a responsabilidade 
do seu trabalho. E extremamente 
cuidadoso e pode-se ter absoluta 
confianpa quanto £ seriedade que 

dispensa 3s suas atribuipoes.

TOTAL DE PONTOS

APLICAVEL  A TODOS OS DOCENTES (PEB I - ED. INFANTIL  / EDUCAgAO  BASICA  -FUND. IE II) \
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ANEXO VII - PARTE B

AVALIAQAO  DE DESEMPENHO FUNCIONAL EM ESTAGIO PROBATORIO

SERVIDOR ADMISSAO:

MATRICULA ETAPAS 1a 2a 3a
N°

LOTAgAO: MES:CARGO: ANO:

ETAPA  AVALIADA 1a 2a 3a

PONTUAgAO

PONTUAgAO  ACUMULADA

APONTAMENTO DOS FATORES DE AVALIAgAO

AgOES QUESITOS PONTOS TOTAL
PONTOS

Nao entregou ou nao apresentou. 0

Entregou de maneira incompleta. 5

Entregou planejamento regular 
dentro do prazo.

10

PLANEJAMENTO
ANUAL Entregou bom planejamento e 

dentro do prazo.
15

GESTAO ANUAL
DOS

Entregou otimo planejamento e 
dentro do prazo.

20PROFESSORES

N§o entregou ou nao apresentou 0

Entregou de maneira incompleta. 5

Entregou planejamento regular 
dentro

10

PLANEJAMENTO
BIMESTRAL do prazo.

Entregou bom planejamento e 1|
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R U bring

dentro do prazo.

20Entregou otimo planejamento e 
dentro

do prazo.

0Nao preencheu.

Preencheu de maneira incompleta. 5

DIARIO DE CLASSE 10Preencheu de maneira regular.

15Fez bom preenchimento.

20Fez 6timo preenchimento.

N3o participa e nem desenvolve 
projetos.

0

Participa e desenvolve de forma

inadequada as atividades 
propostas.

5

PROJETOS - 
PARTICIPAQAO  E 

DESENVOLVIMENTO

Participa e desenvolve de maneira 
incompleta.

10

Tern boa participagao e desenvolve 
projetos satisfatoriamente.

15

20Tern dtima participagao e 
desenvolve todas as atividades 
sugeridas nos projetos.

0Nao preencheu as fichas.

Preencheu as fichas de forma 
incompleta.

5

FICHA INDIVIDUAL  
DO ALUNO Preencheu as fichas sem 

coerencia.
10

Preencheu as fichas com coerencia 
e adequadamente.

15

20Preencheu as fichas 
adequadamente e

sugeriu propostas de solugoes aos 
problemas detectados.

\Nao participou das atividades. 0

Participou de ate 40% das 
atividades.

CONSELHO DE
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f?ub7[Z7
CLASSE/SERIE E 

HIPC
Participou de 40,01% ate 70% das 
atividades.

10

Participou de 70,01% atd 90% das 
atividades.

15

Participou acima de 90% das 
atividades.

20

Nao participou das atividades. 0

Participou de ate 40% das 
atividades.

5

PARTICIPAgAO EM 
FORMAgAO 

PEDAGOGICA E 
CURSOS

OFERECIDOS PELA 
SME.

Participou de 40,01% ate 70% das 
atividades.

10

Participou de 70,01% ate 90% das 
atividades.

15

Participou acima de 90% das 
atividades.

20

MANIFESTAgOES DO AVALIADOR

NOME:

MATRICULA: ASSINATURA

JAMBEIRO-SP / /
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MANIFESTAQOES DA COMISSAO

MEMBROS DA COMISSAO (MINIMO 03 (IRES): 

NOME:_______________________________ MATRICULA:

Assinatura

NOME: MATRICULA:

Assinatura

MATRICULA:NOME:

Assinatura

Jambeiro - SP / /

\
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ANEXO VIII

TERMO DE ENQUADRAMENTO

Nome do Servidor:

Data de Admissao: / /

Situagao Anterior na Lei Complementar n° 12/2000

Nomenclatura do Cargo Atual:__________________________________

Jornada de Trabalho: 24/horas aulas + 2 (HEC) + 3 (HTPL) total = 29 h/a.

Situagao Proposta

Nomenclatura do Cargo com a vigencia da Lei:___________________

Jornada de Trabalho: 22h/a + 2 (HTPC) + 6 (HTPE) + 3 (HTPL) = 33 h/a.

Declare estar ciente e de acordo com a alteragao da Jornada de trabalho conforme determina o 
Estatuto e Plano de Carreira do Magisterio de Jambeiro.

Data: / /

Assinatura do Servidor:


