
LEI Nº 1380/2004

DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E
VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE MATELÂNDIA DE
ACORDO COM AS LEIS FEDERAIS Nº S 9.394/96 E 9.424/96, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Povo do Município de Matelândia, Estado do Paraná, por seus representantes na Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte LEI:

 Esta Lei reformula o Plano de Cargos, Carreiras e Valorização do Magistério e dá outras providências nas relações de trabalho com o
Poder Público Municipal.

 Para os efeitos desta lei, entende-se por:

I - rede municipal de ensino: é o conjunto de instituições e órgãos que realiza atividades de educação sob a coordenação da Secretaria Municipal
de Educação;

II - magistério público municipal: é o conjunto de profissionais da educação, titulares do cargo de Professor, que atuam no ensino público
municipal;

III - professor: é o titular de cargo de Carreira do Magistério Público Municipal, com função de docência na educação infantil e/ou nas séries
iniciais do ensino fundamental;

IV - funções de magistério: são as atividades de docência e de suporte pedagógico direto à docência, as incluídas de administração escolar,

Art. 1º

Art. 2º
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planejamento, inspeção, coordenação, supervisão e orientação escolar.

Capítulo II
DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

SEÇÃO I
DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS

 A Carreira do Magistério Público Municipal tem como princípios básicos:

I - a profissionalização, que pressupõe vocação e dedicação ao magistério e qualificação profissional, com remuneração condigna e condições
adequadas de trabalho;

II - a valorização do desempenho, da qualificação e do conhecimento;

III - a progressão através de mudança de nível de habilitação e de promoções periódicas.

SEÇÃO II
DA ESTRUTURA DA CARREIRA

SUBSEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 3º
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 Esta lei do Magistério é integrada pelo cargo de provimento efetivo de professor e estruturado desta forma.

§ 1º - carreira do magistério público municipal: entende-se como o conjunto de níveis atribuídos a um cargo, dispostos hierarquicamente em
função dos quesitos de aprimoramento exigidos do ocupante que atua na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental;

§ 2º - cargo: é o lugar na organização do serviço público correspondente a um conjunto de atribuições inerentes a um grupo, com denominação
própria, número certo de vagas e remuneração pelo poder público, nos termos da presente lei.

§ 3º - vaga: é cada posto de trabalho, independente de estar ou não ocupado, inerente a um cargo;

§ 4º - requisitos: são as condições mínimas exigidas para o exercício do cargo;

§ 5º - carga horária: é o número de horas semanais que o ocupante permanecerá na execução das tarefas afeta ao cargo.

§ 6º - referência de vencimento: é o conjunto formado, pelo número indicativo do nível e pela letra indicativa da referência, definido no art. 6º.

SUBSEÇÃO II
DA FUNÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR

 A função de diretor escolar será assumida por um professor municipal, estável, pelo menos em 01 (um) padrão, eleito pelo voto direto da
Comunidade Escolar e nomeado pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 1º - O diretor escolar será eleito para um mandato de 02 (dois) anos, sendo permitida apenas uma reeleição e não sendo permitido a nomeação
do mesmo para a função de direção nos próximos 02 (dois) anos subseqüentes.

§ 2º - Depois de decorridos o período de 02 (dois) anos; após o último mandato eleito, o professor poderá concorrer a uma nova eleição e/ou ser

Art. 4º

Art. 5º
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nomeado novamente para a função de direção escolar.

§ 3º - O professor só poderá concorrer à função de direção na escola que o mesmo esteja lotado, no caso dele pertencer a duas escolas da rede
municipal, deverá o mesmo fazer opção por escrito, por uma das duas escolas.

§ 4º - O professor que estiver atuando na função de direção escolar, por período superior a 04 (quatro) anos consecutivos, equivalentes a 02
(dois) mandatos, a partir da promulgação desta Lei, fica vetado a participação como candidato na próxima eleição de diretores nas escolas
municipais.

§ 5º - Nas escolas municipais onde não tiver candidatos a Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC indicará um professor da rede
municipal de ensino para assumir a função de diretor.

SUBSEÇÃO III
DOS NÍVEIS E DOS ESTÁGIOS

 Os níveis constituem a linha de promoção vertical da carreira do titular do cargo de professor e são designados por números romanos I à V
e as referências são designadas por letras de A à V de acordo com o Anexo III, Tabela de Vencimentos, parte integrante desta Lei.

§ 1º - O cargo de professor será distribuído por nível de formação, na ordem crescente, dentro da tabela de vencimento;

§ 2º - O número de vagas definido para o cargo de professor, é determinado por ato do Poder Executivo, mediante aprovação da Câmara
Municipal;

 Os níveis de formação, referentes à habilitação do titular do cargo de professor são:
I - Professor com formação Magistério, nível de Ensino Médio, na modalidade normal;
II - Professor com formação Magistério, nível de Ensino Médio, na modalidade normal, mais Licenciatura Curta na área da Educação;
III - Professor com formação Magistério, nível de Ensino Médio, na modalidade normal, mais Licenciatura Plena na área da Educação ou

Art. 6º

Art. 7º
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Licenciatura Plena - Pedagogia com formação para atuar na educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental ou Normal Superior e/ou
Programas de Formação Equivalentes;
IV - Professor com formação em Licenciatura Plena, mais especialização Lato Sensu, (Pós) com carga horária não inferior há 360 horas, na área
da educação;
V - Professor com formação em Licenciatura Plena, mais especialização Stricto Sensu, na área da educação.

 Os níveis de formação do titular do cargo de Professor, de acordo com a sua habilitação, são:

I - Professor com formação Magistério, nível de Ensino Médio, na modalidade normal;

II - Professor com formação Magistério, nível de Ensino Médio, na modalidade normal, mais Licenciatura Curta na área da Educação;

III - Professor com formação Magistério, nível de Ensino Médio, na modalidade normal, mais Licenciatura Plena na área da Educação ou
Licenciatura Plena - Pedagogia com formação para atuar na educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental ou Normal Superior e/ou
Programas de Formação Equivalentes;

IV - Professor com formação em Licenciatura em Educação Física;

V - Professor com formação em licenciatura Plena em Educação Artística com habilidades em artes plásticas e/ou visual;

VI - Professor com formação em licenciatura Plena Língua Estrangeira Moderna - Inglês.

VII - Professor com formação em Licenciatura Plena, mais especialização Lato Sensu, (Pós) com carga horária não inferior há 360 horas, na área
da educação;

VIII - Professor com formação em Licenciatura Plena, mais especialização Stricto Sensu, na área da educação. (Redação dada pela Lei
nº 1798/2007)

§ 1º - O professor que de acordo com a legislação vigente não obtiver a formação mínima exigida para o exercício da função passa a pertencer o
quadro em extinção, ficando extinto ao vagar o cargo e será enquadrado no Anexo II, parte integrante desta Lei.

Art. 7º
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§ 2º - A mudança de nível se dará aos professores estáveis do quadro próprio do magistério através da promoção vertical, sendo automática e
vigorará imediatamente a partir do protocolo com o comprovante da nova habilitação, que o interessado apresentar;

§ 3º - A referência de vencimento é pessoal e não se altera com a promoção vertical.

SEÇÃO III
DA PROMOÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL

 Promoção é a passagem do titular do cargo de professor de um para outro nível, imediatamente superior, após o cumprimento do estágio
probatório.

§ 1º - O professor terá direito à promoção vertical, observado o número de vaga obedecendo à ordem de classificação dos integrantes do quadro
próprio do magistério que tenham cumprido o período do estágio probatório.

§ 2º - O professor estável tem direito de Promoção Horizontal, a cada interstício de dois anos, a partir do terceiro mês subseqüente ao mês que o
professor adquirir a estabilidade, de acordo com os seguintes critérios:

I - Avanço de uma referência de vencimento ao professor que obtiver Nota Global de Desempenho - NGD igual ou superior a 70, no período da
avaliação de desempenho.

II - Avanço de uma referência vencimento a cada 02 (dois) anos, mediante a participação em cursos de capacitação profissional específicos da
área da educação.

III - Para efeito do inciso II deste artigo, considerar-se-á o mínimo de 120 (cento e vinte) horas de treinamento em cursos na área de educação,
com carga horária individual não inferior a 08 (oito) horas, ministrados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC ou outra
entidade autorizada pelo MEC e devidamente registrados no prontuário funcional, aplicando-se a ambos os padrões quando for o caso.

Art. 8º
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§ 4º - Para efeito do parágrafo anterior, as horas de treinamento realizadas, caso não sejam utilizadas dentro do interstício, prescrevem-se em 03
(três) anos, contados da data de realização do treinamento, para efeito de promoção.

§ 5º - É assegurado ao professor o avanço de uma referência de vencimento, à época da Promoção Horizontal, no caso de não ser avaliado seu
desempenho dentro do prazo estabelecido, observado o disposto no art.11.

 A Promoção Vertical será concedida automaticamente ao professor estável de acordo com os seguintes critérios:

I - Existência de vaga no cargo de professor com o nível de formação pretendido.

II - Atendimento aos requisitos estabelecidos para o nível pretendido, de acordo com a habilitação profissional do professor.

§ 1º - A promoção objeto deste artigo será concedida imediatamente, após a data do requerimento protocolado pelo professor.

§ 2º - Em caso de insuficiência de vagas, o atendimento obedecerá rigorosamente à ordem de protocolo e os requerimentos remanescentes
aguardarão a disponibilidade de vaga não gerando direito a pagamento retroativo.

§ 3º - O enquadramento no novo nível se dará na mesma referência do nível anterior que o professor se encontrava.

 É assegurada a oportunidade de promoção vertical e horizontal ao professor afastado temporariamente do cargo efetivo para o exercício
de cargo em comissão e/ou representação sindical da categoria profissional do magistério, observado o disposto no Art. 11.

 É proibido conceder a promoção horizontal, ao professor que, durante os períodos de avaliação de desempenho:

I - Tiver sido punido com pena de Advertência, Repreensão ou Suspensão.

II - Tiver mais de 06 (seis) faltas não justificadas, consecutivas ou alternadas, em cada período de avaliação.

III - Contar com mais de 30 (trinta) dias de licença não remunerada.

Art. 9º

Art. 10 -

Art. 11 -
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IV - Tiver obtido na última avaliação de desempenho Nota Global de Desempenho - NGD inferior a 70 (setenta), no caso da promoção horizontal.

Parágrafo Único. A proibição à promoção horizontal aplica-se também ao professor que permanecer por período maior de 50% (cinqüenta por
cento) do tempo estabelecido no § 2º do artigo 8º em reescalonamento de função por decisão médica ou em licença para tratamento de saúde,
exceto se decorrente de acidente do trabalho ou doença profissional.

 O professor que estiver prestando serviços fora da Rede Municipal de Ensino, não terá direito às promoções de que trata o Art. 8º e
sendo o mesmo cedido sem ônus para a SEMEC.

SEÇÃO IV
DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

 A qualificação profissional, objetiva o aprimoramento permanente do ensino e a progressão na Carreira, sendo assegurada através de
cursos de formação, aperfeiçoamento ou especialização, em instituições credenciadas, de programas de aperfeiçoamento em serviço e de outras
atividades de atualização profissional.

SEÇÃO V
DA JORNADA DE TRABALHO

 A jornada de trabalho do professor é de 20 (vinte) horas semanais, correspondendo a turno completo de trabalho.

§ 1º - A jornada de trabalho do professor em função docente inclui uma parte de horas aulas e uma parte de horas atividades,destinadas, de
acordo com a proposta pedagógica da escola, a preparação e avaliação do trabalho didático, a colaboração com a administração da escola, as

Art. 12 -

Art. 13 -

Art. 14 -
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reuniões pedagógicas, a articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com o planejamento da escola.

§ 2º - A jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais para o professor em função docente, inclui 16 (dezesseis) horas aulas e quatro horas
atividades, as quais serão cumpridas na unidade escolar.

 O titular de cargo de professor em jornada parcial, que não esteja em acúmulo de cargo, emprego ou função pública, poderá ser
convocado para prestar serviço:
I - em regime suplementar, até o máximo de vinte horas semanais, para substituição temporária de professores em função docente e/ou direção
escolar, em impedimentos legal do titular, e nos casos de designação para o exercício de outras funções de magistério.
II - em regime suplementar para a função de direção escolar quando o professor eleito só possuir vinculo empregatício de 20 (vinte) semanais e a
função exigir 40 (quarenta) horas semanais.
III - o professor que assumir o período suplementar em conformidade com o inciso anterior, terá como de vencimento base, o piso inicial da
carreira, nível I, referência A, de conformidade com a tabela salarial Anexo III, sendo garantido a função devida quando for o caso, de
conformidade com esta Lei.
III - A remuneração do professor que assumir período suplementar constante do inciso I e II deste artigo será equivalente ao nível de
enquadramento de carreira em que o mesmo se encontrar. (Redação dada pela Lei nº 1587/2006)
IV - A escolha de professores para assumir o período extraordinário, em função docente, dar-se-á através de avaliação classificatória dos
interessados, tomando por base o resultado obtido entre a soma de títulos e tempo de serviço prestado no município;
V - Na definição do inciso IV, será considerado 0,5 (meio) ponto por ano de serviço e para a formação os seguintes valores: magistério 01 (um)
ponto; licenciatura curta 02 (dois); licenciatura plena 03 (três) pontos; especialização lato sensu 04 (quatro) pontos e especialização stricto sensu
05 (cinco) pontos.
§ 1º - Na convocação de que trata o caput deste artigo deverá ser assegurada a proporção entre as horas aulas e horas atividades quando para o
exercício de docência.
§ 2º - A interrupção da convocação e a suspensão da concessão do incentivo de que trata o caput do artigo ocorrerão:
a) a pedido do interessado;
b) quando cessada a razão determinante da convocação ou da concessão ;
c) quando descumpridas as condições estabelecidas para a convocação ou concessão do incentivo.
d) O prazo máximo que professor poderá assumir período extraordinário,será de 12 (doze) meses consecutivos, ficando o mesmo proibido por
igual período em assumir este tipo de padrão, em caso de não houver professores interessados na rede não se aplica esta alínea.
e) Terminado o período mencionado no inciso anterior o professor poderá assumir novamente o período suplementar por igual período.

Art. 15 -
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 O titular de cargo de professor em jornada parcial, que não esteja em acúmulo de cargo, emprego ou função pública, poderá ser
convocado para prestar serviço em regime suplementar:

I - para substituição temporária de professores na função docente quando em impedimentos legal do titular, e nos casos de designação para o
exercício de outras funções de magistério, até o limite de vinte horas semanais.

II - para a função de direção ou supervisão escolar quando o professor eleito ou designado possuir vinculo empregatício de apenas 20 (vinte)
horas semanais e a função exigir 40 (quarenta) horas.

§ 1º A remuneração do professor que assumir período suplementar constante dos incisos I e II deste artigo será equivalente ao nível de
enquadramento de carreira em que o mesmo se encontrar, conforme os valores constantes do Anexo III - Tabela de Vencimentos do Magistério.

§ 2º A escolha do professor para assumir o período extraordinário, em função docente, dar-se-á através de avaliação classificatória dos
interessados, tomando por base o resultado apurado por meio da soma dos seguintes quesitos:

I - tempo de serviço efetivamente prestado no município;

II - títulos;

III - a avaliação de desempenho.

§ 3º Para cada quesito avaliado será computada a pontuação conforme definido a seguir:

I - por ano de serviço prestado ao município: 0,2 (zero vírgula dois) pontos;

II - títulos de acordo com a formação acadêmica:

a) magistério: 1,0 (um) ponto
b) licenciatura curta: 2,0 (dois) pontos

Art. 15.
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c) licenciatura plena 3,0 (três) pontos;
d) especialização lato sensu 4,0 (quatro) pontos;
e) especialização stricto sensu 5,0 (cinco) pontos.

III - resultado da avaliação de desempenho:

a) de 7,0 a 7,4 pontos: 4,0 (quatro) pontos;
b) de 7,5 a 8,9 pontos: 5,0 (cinco) pontos;
c) de 9,0 a 10,0 pontos: 10,0 (dez) pontos.

§ 4º Na convocação de que trata o caput deste artigo deverá ser assegurada a proporção entre as horas aulas e horas atividades quando para o
exercício de docência.

§ 5º A interrupção da convocação e a suspensão do período suplementar de que trata o caput deste artigo ocorrerão:

I - a pedido do interessado;

II - quando cessada a razão determinante da convocação ou da concessão;

III - pelo decumprimento das condições estabelecidas para o desempenho da função.

§ 6º O prazo máximo que o professor poderá assumir período extraordinário é de 12 (doze) meses consecutivos ficando impedido de exercer
nova função em regime suplementar, por igual período, exceto se não houver outro professor interessado, na rede municipal, que atenda aos
critérios mínimos exigidos por esta lei.

§ 7º O professor em estágio probatório somente poderá assumir período suplementar após submetido à primeira avaliação e desde que aprovado.
(Redação dada pela Lei nº 2239/2010)

 Ao professor, é assegurado o direito da hora-atividade na proporção de 20% (vinte por cento) do total da jornada efetivamente trabalhada
na semana anterior, com o aluno.
Art. 16 -
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§ 1º - No cômputo da hora-atividade inclui-se;

a) estudos individuais e grupos de estudo;
b) preparação e avaliação do trabalho pedagógico;
c) colaboração com a administração escolar;
d) reuniões pedagógicas;
e) articulação com a comunidade;
f) seminários e cursos de aperfeiçoamento profissional.

§ 2º - As atividades identificadas no parágrafo primeiro devem ser cumpridas na unidade escolar de acordo com o planejamento pedagógico da
escola.

§ 3º - São cumpridas na unidade escolar as atividades identificadas nos incisos I, II, III e IV.

§ 4º - As atividades indicadas no inciso V e VI, podem ser cumpridas fora da unidade escolar, desde que observado o planejamento da escola.

SEÇÃO VI
DA REMUNERAÇÃO

SUBSEÇÃO I
DO VENCIMENTO

 A remuneração do professor corresponde ao vencimento relativo ao nível de habilitação em que se encontre, acrescido das vantagens
pecuniárias a que fizer jus.
Art. 17 -
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Parágrafo Único. Considera-se vencimento base da Carreira o fixado para o nível inicial de habilitação, em conformidade com o anexo III - Tabela
de Vencimentos.

SUBSEÇÃO II
DAS VANTAGENS

 Além do vencimento, o professor fará jus às seguintes vantagens:

I - Gratificações:

a) pelo exercício de supervisão pedagógica atuando na unidade escolar;
b) pelo exercício de supervisão pedagógica e orientação educacional municipal, atuando na SEMEC;
c) pelo exercício de direção escolar;
d) pelo exercício de docência com alunos portadores de necessidades especiais e sala de recursos

II - Adicional:

a) por tempo de serviço de conformidade com estatuto dos demais servidores.
b) de desempenho.

Parágrafo Único. As gratificações previstas no Inciso primeiro deste artigo, não são cumulativas e não incorporam ao vencimento, sendo devida
durante o período de execução da função, por uma jornada de 20 (vinte) horas semanais, exceto para a função de diretor escolar porte I.

 A gratificação pelo exercício de supervisão pedagógica atuando nas unidades escolares e/ou centro de educação infantil, corresponderá
ao percentual de 15% (quinze por cento) por padrão, sobre o vencimento base de sua formação, que estiver recebendo.

 A gratificação pelo exercício de função de Supervisão pedagógica e/ou orientação educacional municipal, atuando na SEMEC, será de

Art. 18 -

Art. 19 -

Art. 20 -
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30% (trinta por cento) por padrão, sobre o vencimento base sua formação, que estiver recebendo.

 A gratificação da função de diretor escolar será dividida com os seguintes percentuais:

I - Escolas que funcionam apenas com 01 (um) turno com 20 (vinte horas) semanais, o diretor receberá o percentual de 20% (vinte por cento) de
gratificação sobre o vencimento base de sua formação.

II - Escolas que funcionam em 02 (dois) turnos com 40 (quarenta)

III - horas semanais e com número de alunos entre 80 (oitenta) e 400 (quatrocentos) alunos, o diretor receberá o percentual de 20% (vinte por
cento) de gratificação por padrão, sobre o vencimento base de sua formação.

IV - Escolas acima de 400 (quatrocentos) alunos, o diretor receberá 25% (vinte e cinco por cento) de gratificação por padrão, sobre o vencimento
base sua formação.

 A gratificação pela docência com alunos portadores de necessidade especiais e sala de recursos, corresponde a 25% (vinte e cinco) por
cento sobre o vencimento base de sua formação, que estiver recebendo.

Parágrafo Único. Terá direito de perceber a gratificação definida no caput deste artigo, o professor regente habilitado com cursos de estudos
adicionais, com carga horária mínima de 990 (novecentos e noventa) horas de duração e/ou especialização lato senso na área da educação
especial, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas.

 O adicional por tempo de serviço, para o cargo de professor, seguirá a mesma regra determinadas aos demais servidores públicos
municipais de Matelândia.

SEÇÃO VII
DAS FÉRIAS

Art. 21 -

Art. 22 -

Art. 23 -
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 As férias dos professores lotados na Secretaria Municipal de Educação ficam assim definidas:

I - Professores regentes de classe 45 (quarenta e cinco) dias anuais, dos quais 30 (trinta) dias, no mínimo, consecutivos.

II - Professores que estão fora da sala de aula e demais servidores da Secretaria Municipal de Educação 30 (trinta) dias por ano.

 Desde que respeitado o mínimo de dias letivos estabelecidos pela LDB, e em conformidade com o calendário escolar aprovado pelo
órgão competente, os demais dias úteis são considerados recesso escolar, excetuando-se o período estabelecido no Art. 24.

SEÇÃO VIII
DA CEDÊNCIA OU CESSÃO

 Cedência ou cessão é o ato pelo qual o titular de cargo de professor é colocado à disposição de entidade ou órgão não integrante da
rede municipal de ensino.

§ 1º - A cedência ou cessão será sem ônus para o ensino municipal e será concedida pelo prazo máximo de um ano, renovável anualmente
segundo a necessidade e a possibilidade das partes.

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

I - quando se tratar de instituições de ensino sem fins lucrativos, sendo ela especializada e com atuação exclusiva na educação infantil e/ou
ensino fundamental; ou,

II - quando a entidade ou orgão solicitante compensar a rede municipal de ensino com um serviço de valor equivalente ao custo anual cedido.

§ 3º - A cedência ou cessão para o exercício de atividades estranhas aos da rede municipal de ensino, interrompe as promoções vertical e

Art. 24 -

Art. 25 -

Art. 26 -
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horizontal, tendo este o direito de reiniciar as mesmas quando terminar o período de cedência.

Capítulo III
DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

SEÇÃO I

 O Sistema de Avaliação de Desempenho - AVD é instituído como instrumento da política de desenvolvimento de Recursos Humanos,
onde serão considerados os seguintes fatores:
A) PROFESSORES REGENTES E AUXILIARES DE CLASSE:
I - Participação na elaboração e execução de projetos e/ou planejamento na área pedagógica da escola;
II - Gestão de classe com a participação dos alunos mantendo disciplina e responsabilidade;
III - Domínio dos conteúdos aplicados em sala de aula;
IV - interesse e cooperação nas atividades de articulação da escola com a comunidade;
V - relacionamento humano no trabalho;
VI - iniciativa e criatividade nas atividades curriculares que inovam o trabalho docente;
VII - autodesenvolvimento nas disciplinas pedagógicas;
VIII - qualidade do trabalho.
B) PROFESSOR EXERCENDO A FUNÇÃO DE SUPERVISÃO PEDAGÓGICA E/OU ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL:
I - Coordenação, participação, elaboração e orientação para a execução do Projeto Político Pedagógico - PPP da Escola.
II - Gestão pedagógica com a participação do corpo docente na disciplina e responsabilidade;
III - Domínio e Aplicabilidade da Proposta adotada pela Rede Municipal de Ensino, bem como do PPP da Unidade Escolar.
IV - Interesse e cooperação nas atividades de articulação da escola com a comunidade escolar.
V - Relacionamento humano no trabalho.
VI - Iniciativa e criatividade nas atividades administrativas e pedagógicas que inovam o trabalho na Unidade Escolar.
VII - Auto desenvolvimento, conhecimento teórico prático.
VIII - Qualidade do trabalho

Art. 27 -
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C) PROFESSOR EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR:
I - Participação no redimensionamento do PPP, elaboração de metas, projetos e sua execução na área Administrativa/Pedagógica da unidade
escolar.
II - Gestão colegiada envolvendo a comunidade escolar.
III - Domínio e Aplicabilidade da Proposta de Gestão adotada pela Rede Municipal de Ensino.
IV - Interesse e cooperação nas atividades de articulação da escola com a comunidade escolar.
V - Relacionamento humano no trabalho
VI - Iniciativa e criatividade nas atividades administrativas e pedagógicas que inovam o trabalho na Unidade Escolar.
VII - Autodesenvolvimento, conhecimento administrativo / pedagógico.
VIII - Qualidade do trabalho.

 Fica instituído o Sistema de Avaliação de Desempenho - AVD, como instrumento da política de desenvolvimento de Recursos Humanos,
para o qual será considerado:

I - fatores comuns ao Profissional da Educação que esteja exercendo a função de PROFESSOR, SUPERVISOR/COORDENADOR
PEDAGÓGICO ou DIRETOR DE ESCOLA:

a) assiduidade e pontualidade;
b) eficiência e eficácia;
c) conduta ética e relacionamento humano.

II - fatores específicos para Grupo Ocupacional 1 - função de PROFESSOR:

a) gestão de classe, disciplina e responsabilidade;
b) criatividade nas atividades curriculares;
c) produtividade e qualidade no trabalho;
e) metodologia e domínio de conteúdos.

III - fatores específicos para o Grupo Ocupacional 2 - Professor que esteja desempenhando a função de SUPEVISOR E/OU COORDENADOR
PEDAGÓGICO:

Art. 27 -
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a) domínio e aplicabilidade da proposta de gestão adotada pela rede municipal de ensino;
b) criatividade e iniciativa nas atividades administrativas;
c) produtividade e gestão pedagógica;
d) auto desenvolvimento e conhecimento teórico prático.

IV - fatores específicos para o Grupo Ocupacional 3 - Professor que esteja desempenhando a função DIRETOR DE ESCOLA.

a) domínio e aplicabilidade da proposta de gestão adotada pela rede municipal de ensino;
b) criatividade e iniciativa nas atividades administrativas e pedagógicas;
c) produtividade;
d) auto desenvolvimento conhecimento administrativo/ pedagógico. (Redação dada pela Lei nº 2239/2010)

 Serão consideradas como efeito os seguintes critérios na avaliação de desempenho:

I - O período de avaliação de desempenho será de 02 (dois) anos e iniciar-se-á sempre no mês em que o professor houver completado ano de
serviço.

II - O processo de avaliação de desempenho deverá ser concluído até 60 (dias), subseqüente ao término do período definido no inciso anterior.

III - O resultado da avaliação será definido pela Nota Global de Desempenho - NGD, calculada em função da média ponderada da pontuação
atribuída a cada um dos fatores de avaliação, considerada a escala de O (zero) a 100 (cem).

§ 1º - Se houver mudança de função durante o período de avaliação, o professor será avaliado na função em que o mesmo permanecer por maior
tempo;

§ 2º - Compete à equipe administrativa da escola a responsabilidade de avaliar os professores sob sua jurisdição, a equipe administrativa da
escola será avaliada por uma comissão composta pelos Supervisores Pedagógicos que atuam no SEMEC, e estes serão avaliados pelo
Secretário Municipal de Educação.

Art. 28 -

Art. 29 -
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 O professor que obtiver NGD inferior a 50 (cinqüenta) será considerado com insuficiência de desempenho, devendo participar
obrigatoriamente do programa de recuperação de desempenho, que estabelecerá os objetivos e metas para correção do desempenho no período
seguinte.

§ 1º - Será punido com a pena de demissão o professor que apresentar insuficiência de desempenho por 02 (dois) períodos de avaliação de
desempenho consecutivo ou 03 (três) interpolados nos últimos 08 (oito) anos avaliados.

§ 2º - A realização do Programa de Recuperação de Desempenho de que trata o caput deste artigo, será realizado a cada três anos, sob
responsabilidade da SEMEC e Escola de lotação, de acordo com relatório circunstanciado da direção e supervisão da Escola, constando as
deficiências e dificuldades do professor.

§ 3º - Enquanto o professor estiver sob a realização do Programa de Recuperação de Desempenho está impedido de transferência de local de
lotação.

 O Sistema de Avaliação de Desempenho será regulamentado através de decreto pelo chefe do poder Executivo Municipal.

SEÇÃO II
DO CONCURSO E ESTÁGIO PROBATÓRIO

 O concurso público para o ingresso na Carreira será realizado na área da educação infantil e ensino fundamental.

§ 1º - Para fazer o concurso o candidato deverá ter a seguinte formação:

I - Professor com formação Magistério, nível de Ensino Médio, na modalidade normal;

II - Professor com formação Magistério, nível de Ensino Médio, na modalidade normal mais Licenciatura Plena na área da educação;

Art. 29 -

Art. 30 -

Art. 31 -
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III - Licenciatura Plena - Pedagogia com formação para atuar na educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental;

IV - Normal Superior e/ou Programas de Formação Equivalentes;

§ 2º - O ingresso na Carreira dar-se-á no nível inicial, correspondente à habilitação do candidato aprovado, permanecendo neste estágio durante
o período do estágio probatório, sem direito a ascensão na promoção horizontal e vertical.

§ 3º - O exercício do titular do cargo de professor será vinculado à área de atuação para a qual tenha prestado concurso público.

§ 4º - O titular de cargo de professor poderá exercer, de forma alternada ou concomitante com a docência, outras funções de magistério,
atendidas os seguintes requisitos:

I - formação em pedagogia ou outra licenciatura com pós-graduação específica para o exercício de função de suporte pedagógico, garantida,
nesta formação a base comum nacional.

II - experiência mínima de três anos de docência na rede pública.

 O professor que for nomeado em caráter efetivo fica sujeito ao estágio probatório de 03 (três) anos de efetivo exercício no cargo, durante
o qual será avaliado o seu desempenho, de acordo com o disposto nos incisos seguintes:

I - A avaliação de desempenho será feita a cada 06 (seis) meses, considerando-se em cada avaliação os mesmos fatores estabelecidos no art.
27.

II - Será considerado com desempenho insuficiente o professor que obtiver nota inferior a 50% (cinqüenta por cento) no processo de avaliação de
estágio probatório.

II - será considerado aprovado o professor que obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete), no processo de avaliação do estágio probatório.
(Redação dada pela Lei nº 2239/2010)

III - Será considerado reprovado no estágio probatório o professor que apresentar desempenho insuficiente em duas avaliações.

Art. 32 -
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 Concluído o estágio probatório, em caso de aprovação, o professor fará jus às promoções, observado o disposto nos art. 27 e 28, tendo
como base a NGD apurada pela média das últimas duas avaliações ocorridas no estágio probatório.

SEÇÃO III
DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

 Fica instituída a COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - CAD que terá a competência de:

I - Analisar e julgar as avaliações de desempenho que requeiram revisão, em grau único de recurso, ratificando ou retificando os resultados.

II - Emitir parecer pela aprovação ou não do professor no estágio probatório, com fundamento nas informações constantes no processo de
avaliação de desempenho, em cumprimento ao disposto no art. 60 da Emenda n0 19 da Constituição Federal.

III - Atuar nos processos de dispensa por insuficiência de desempenho, seja durante o estágio probatório ou após ter adquirido a estabilidade.

Parágrafo Único. Os membros da CAD, poderão avocar os professores avaliados, para ratificar e/ou retificar avaliações, desde que necessário
para conclusão e/ou efetivação de avanços por mérito dos avaliados.

 A Comissão de Avaliação de Desempenho - CAD será composta de 05 (cinco) membros titulares e 05 (cinco) suplentes, com o mandato
de 02 (dois) anos, escolhidos pelos seus pares e nomeados pelo Prefeito Municipal, sendo:

a) Um servidor da ASSEJUR com formação em Direito.
b) Um servidor representante do Departamento de Recursos Humanos.
c) Dois professores representantes do Sindicato e/ou representantes da classe.
d) Um professor representante da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 33 -

Art. 34 -

Art. 35 -
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§ 1º - O Presidente será eleito dentre os membros titulares da Comissão.

§ 2º - Será obrigatória à presença de no mínimo 03 (três) dos membros titulares em cada reunião.

§ 3º - Fica estipulado o prazo de 60(sessenta) dias após a promulgação desta Lei, para que seja constituída a C.A.D e 90 (noventa) dias para que
a mesma crie o seu regimento interno de funcionamento.

 Ficam definidos os seguintes prazos para interposição de recurso junto a Comissão de Avaliação de Desempenho - CAD:

I - 05 (cinco) dias úteis para revisão da avaliação por iniciativa do professor, a contar da ciência do processo.

II - 15 (quinze) dias úteis para revisão da avaliação por iniciativa do Departamento de Recursos Humanos, a contar da data do recebimento da
avaliação.

 Fica estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento do processo de avaliação de desempenho, para a
apresentação das conclusões finais pela Comissão de Avaliação de Desempenho - CAD.

Capítulo IV
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

SEÇÃO I

 O número de cargos da Carreira do magistério público municipal está definido no Anexo II, parte integrante desta Lei.

 O enquadramento do professor neste plano de cargo, carreiras e salários do magistério, obedecerá aos seguintes critérios e de acordo
com os Anexos II e III, parte integrante desta Lei:

Art. 36 -

Art. 37 -

Art. 38 -

Art. 39 -
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I - O enquadramento neste novo plano de cargos e salários dar-se-á no nível correspondente ao seu nível de habilitação, devidamente
comprovada, conforme termos do art. 7º desta Lei e na referência correspondente ao do vencimento atual, a razão de 03 (três) anos para cada
referência para o professor, respeitando os professores que estiverem em estágio probatório, os demais avançarão na tabela de vencimento
anexo III, até a referência mais próxima superior ao vencimento que vinha percebendo.

II - Para efeito deste enquadramento será considerado a data de admissão do professor, garantindo o avanço na tabela de salários anexo III, um
avanço para cada 03 (três) anos de efetivo exercício sem interrupção na rede municipal de ensino.

III - se o vencimento previsto para este nível e referência for inferior ao vencimento base recebido, mais a incorporação da gratificação de regência
de classe e/ou pós-graduação, este será enquadrado na referência posterior, de valor igual ou imediatamente superior ao seu vencimento, não
podendo ultrapassar o valor máximo de 3% (três por cento) do que vinha recebendo anteriormente.

 Para assumir a função de coordenador pedagógico na rede municipal de ensino, o professor terá que ter a formação de conformidade
com o artigo 64 da Lei de Diretrizes e Base da Educação - LDB, e na falta deste profissional, poderá assumir professores com base no art. 62 da
LDB.

SEÇÃO II
DA COMISSÃ0 DE GESTÃO DO PLANO DE CARREIRA

 É instituída a Comissão de Gestão do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, com a finalidade de orientar sua implantação e
operacionalização.

Parágrafo Único. A Comissão de Gestão será presidida pelo Dirigente Municipal de Educação e integrada por representantes das Secretarias de
Administração, de Finanças e Planejamento e com igual número de professores representantes da categoria do magistério municipal.

Art. 40 -

Art. 41 -
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Capítulo V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 As normas previstas neste plano de cargo, carreira e remuneração têm caráter suplementar e específico, aplicando-se aos integrantes do
quadro próprio do magistério as normas constantes no Estatuto do Servidor Público Municipal, naquilo que não conflitar.

 É considerado em extinção o cargo de professor com nível de formação: leigo, magistério com estudos adicionais e/ou licenciatura curta
na área da educação, ficando extintos automaticamente os cargos vagos atualmente e os demais cargos na medida em que vagarem.

 O professor municipal de Matelândia que estiver estudando e que precisa fazer estágio supervisionado, poderá se ausentar da escola,
desde que apresente declaração da entidade que esteja estudando, após autorização da direção escolar.

Parágrafo Único. No período do estágio supervisionado o estudante terá que colocar um (a) professor (a) substituto (a), com formação mínima em
magistério, também assumindo o pagamento deste substituto (a).

 Os professores do quadro próprio do magistério, a partir da aprovação desta deixam de pertencer a Estrutura de Cargos e Salários, Lei
Municipal Nº 1.291/2002, sendo enquadrado nos anexos II e III, parte integrante desta lei.

 Os profissionais do magistério em efetivo exercício na data da publicação desta Lei, serão enquadrados no Plano de Cargo, Carreira e
Remuneração do Magistério Municipal, num prazo máximo de 60 (sessenta) dias, observados, entre outros, os direitos adquiridos, as exigências
de habilitações profissionais e critérios de enquadramento estabelecidos respectivamente, no art 7º e Anexo II desta Lei.

Parágrafo Único. O professor que no momento do enquadramento se sentir prejudicado, terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar data do
enquadramento, para apresentação de documentos e/ou requerimento que comprove a falha e recorrer da decisão tomada junto ao Departamento
de Recursos Humanos - DPRH da Prefeitura.

 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e em especial as Leis Municipais
Nº 1.128/98 e Nº 1.291/2002.

Art. 42 -

Art. 43 -

Art. 44 -

Art. 45 -

Art. 46 -

Art. 47 -

24/37
 

LeisMunicipais.com.br - Lei Ordinária 1380/2004 (http://leismunicipa.is/raocn) - 01/12/2020 13:28:09

https://leismunicipais.com.br/a/pr/m/matelandia/lei-ordinaria/2002/129/1291/lei-ordinaria-n-1291-2002-altera-dispositivos-da-lei-n-1128-98-plano-de-carreira-do-magisterio
https://leismunicipais.com.br/a/pr/m/matelandia/lei-ordinaria/1998/112/1128/lei-ordinaria-n-1128-1998-dispoe-sobre-o-plano-de-carreira-e-de-remuneracao-do-magisterio-do-municipio-de-matelandia
https://leismunicipais.com.br/a/pr/m/matelandia/lei-ordinaria/2002/129/1291/lei-ordinaria-n-1291-2002-altera-dispositivos-da-lei-n-1128-98-plano-de-carreira-do-magisterio
https://www.leismunicipais.com.br
http://leismunicipa.is/raocn


GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATELÂNIA, aos vinte e três dias do mês de junho de 2.004.

MASAO TAKECHI
Prefeito Municipal

ANEXO I - CARGO ÚNICO DE PROFESSOR
DENOMINAÇÃO DO CARGO - PROFESSOR
FORMAÇÃO DE PROVIMENTO:
Ingresso por concurso público de provas e títulos, realizado por área de atuação, sendo a área correspondente à educação infantil e/ou séries
iniciais do ensino fundamental.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Formação em cursos superior de graduação, licenciatura plena com habilitação específica, ou em curso normal superior, admitida como
formação mínima à obtida em nível médio, na modalidade normal, para a docência na educação infantil e/ou nas séries iniciais do ensino
fundamental. Formação em curso superior de graduação, de licenciatura ou de outra graduação correspondentes a áreas de conhecimentos
específicos do currículo, com complementação pedagógica, nos termos da legislação vigente, para a docência nas séries finais do ensino
fundamental
b) Formação em curso superior de graduação plena em pedagogia ou outra licenciatura com pós-graduação específica e experiência mínima de
dois anos na docência, de funções de suporte pedagógica direto à docência.
ATRIBUIÇÕES:
1. DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, AS SEGUINTES ATRIBUIÇÕES:
a) Participar na elaboração da proposta da pedagógica da escola;
b) Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola;
c) Zelar pela aprendizagem dos alunos;
d) Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;
e) Ministrar os dias letivos e horas atividades estabelecidas;
f) Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
g) Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade .
2. ATIVIDADES DE SUPORTE PEDAGÓGICO DIRETO À DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, VOLTADA PARA PLANEJAMENTO,
ADMINISTRAÇÃO, SUPERVISÃO, ORIENTAÇÃO E INSPEÇÃO ESCOLAR, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS AS SEGUINTES ATRIBUIÇÕES:
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a) Coordenar a elaboração e a execução da proposta pedagógica da escola;
b) Administrar o pessoal e os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista o compromisso em atingir seus objetivos pedagógicos.
c) Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas;
d) Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;
e) Promover meios de recuperação dos alunos com menor rendimento;
f) Promover a articulação com as famílias e a comunidade, criando processo de integração da sociedade com a escola;
g) Informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a proposta pedagógica da escola;
h) Coordenar, no âmbito da escola, as atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional;
i) Acompanhar o processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias;
j) Elaborar estudos, levantamentos quantitativos e qualitativos indisponíveis ao desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino ou de escola;
k) Elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e de escola
em relação a aspectos pedagógicos, administrativos financeiros, de pessoal e de recursos materiais;
l) Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da legislação e normas educacionais e pelo padrão de
qualidade de ensino.
m) Gabinete do Prefeito Municipal.
CARGO: PROFESSOR: 200 VAGAS
TABELA "A" - NÍVEL PERMANENTE.
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 _________________________________________________
|NÍVEL|  CARGA |           REQUISITOS             |
|VENC.| HORÁRIA|                                  |
|=====|========|==================================|
|  I  |20 Horas|Professor com formação Magistério,|
|     |        |nível de Ensino Médio, na         |
|     |        |modalidade normal;                |
|-----|--------|----------------------------------|
| II  |20 Horas|Professor com formação Magistério,|
|     |        |nível de Ensino Médio, na modali- |
|     |        |dade normal, mais Licenciatura    |
|     |        |Curta na área da Educação;        |
|-----|--------|----------------------------------|
| III |20 Horas|Professor com formação Magistério,|
|     |        |nível de Ensino Médio, na modali- |
|     |        |dade normal, mais Licenciatura    |
|     |        |Plena na área da Educação ou Li-  |
|     |        |cenciatura Plena - Pedagogia com  |
|     |        |formação para atuar na educação   |
|     |        |infantil e séries iniciais do en- |
|     |        |sino fundamental ou Normal Supe-  |
|     |        |rior e/ou Programas de Formação   |
|     |        |Equivalentes;                     |
|-----|--------|----------------------------------|
|  IV |20 Horas|Professor com formação em Licen-  |
|     |        |ciatura Plena, mais especialização|
|     |        |Lato Sensu (pós-graduação), com   |
|     |        |carga horária não inferior há 360 |
|     |        |horas, na área da educação.       |
|-----|--------|----------------------------------|
|  V  |20 Horas|Professor com formação em Licen-  |
|     |        |ciatura Plena, mais especialização|
|     |        |Stricto Sensu (mestrado), na área |
|     |        |da educação.                      |
|_____|________|__________________________________|

ANEXO III - A e B
TABELA DE SALÁRIOS DO MAGISTÉRIO MATELÂNDIA
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 ____________________________________________________________________________________________
|        0      |  A   |  B   |  C   |  D   |  E   |  F   |  G   |  H   |  I   |  J   |  K   |
|===============|======|======|======|======|======|======|======|======|======|======|======|
|I - MAGISTÉRIO |345,00|351,90|358,94|366,12|373,44|380,91|388,53|396,30|404,22|412,31|420,55|
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|II -LIC. CURTA |365,70|373,01|380,47|388,08|395,85|403,76|411,84|420,07|428,48|437,05|445,79|
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|III - LIC.PLENA|389,85|397,65|405,60|413,71|421,99|430,43|439,03|447,82|456,77|465,91|475,22|
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|IV - PÓS - LATU|428,84|437,41|446,16|455,08|464,18|473,47|482,94|492,60|502,45|512,50|522,75|
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|V - PÓS-STRICTU|471,72|481,15|490,78|500,59|510,60|520,82|531,23|541,86|552,69|563,75|575,02|
|_______________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|

____________________________________________________________________________
| L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
|======|======|======|======|======|======|======|======|======|======|======|
|428,96|437,54|446,29|455,22|464,32|473,61|483,08|492,74|502,60|512,65|522,90|
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|454,70|463,80|473,07|482,53|492,18|502,03|512,07|522,31|532,76|543,41|554,28|
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|484,73|494,42|504,31|514,40|524,69|535,18|545,88|556,80|567,94|579,30|590,88|
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|533,20|543,87|554,74|565,84|577,16|588,70|600,47|612,48|624,73|637,23|649,97|
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|586,52|598,25|610,22|622,42|634,87|647,57|660,52|673,73|687,20|700,95|714,97|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|

 ____________________________________________________________________________________________
|       0       |  A   |  B   |  C   |  D   |  E   |  F   |  G   |  H   |  I   |  J   |  K   |
|===============|======|======|======|======|======|======|======|======|======|======|======|
|I-REGENTE LEIGO|290,00|295,80|301,72|307,75|313,91|320,18|326,59|333,12|339,78|346,58|353,51|
|_______________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|

____________________________________________________________________________
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| L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
|======|======|======|======|======|======|======|======|======|======|======|
|360,58|367,79|375,15|382,65|390,30|398,11|406,07|414,19|422,48|430,92|439,54|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
ANEXO I - CARGO DE PROFESSOR

1. PROVIMENTO DE FORMAÇÃO

Ingresso por meio de concurso público de provas e títulos, realizado por área de atuação, sendo a área correspondente à educação infantil e/ou
séries iniciais do ensino fundamental.

2. REQUISITOS PARA O PROVIMENTO

a) Formação em curso superior de graduação, licenciatura plena com habilitação específica, ou em curso normal superior, admitida como
formação mínima a obtida em nível médio, na modalidade normal, para a docência na educação infantil e/ou nas séries iniciais do ensino
fundamental.
b) Formação em curso superior para graduação plena em educação física, educação artística - com habilidades em artes plásticas e/ou visuais e
língua estrangeira moderna - inglês para as aulas especiais.

3. DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO

3.1 DOCÊNCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL - SÉRIES INICIAIS E EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, AS SEGUINTES
ATRIBUIÇÕES:

a) Ministrar aulas em salas de aulas e outros locais de domínio público;
b) Participar na elaboração da proposta da pedagógica da escola;
c) Executar tarefas inerentes às áreas do desenvolvimento e das aptidões de aprendizagem dos alunos, com o objetivo da melhor a integração e
socialização entre os alunos.
d) Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola;
e) Zelar pela aprendizagem dos alunos;
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f) Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;
g) Ministrar os dias letivos e horas atividades estabelecidas;
h) Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
i) Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade .

3.2 DOCÊNCIA EM EDUCAÇÃO FISICA

a) Ministrar aulas em salas de aulas e outros locais de domínio público;
b) Executar tarefas inerentes às áreas do desenvolvimento das aptidões físicas e aprendizagem dos desportos, com o objetivo de auxiliar na
integração e socialização entre os alunos.
c) Promover a pratica da ginástica e outros exercícios físicos e de jogos em geral, entre estudantes, ensinando-lhes os princípios e regras
técnicas dessas atividades esportivas, orientando a execução das mesmas, para possibilitar-lhes o desenvolvimento harmônico do corpo e a
manutenção de boas condições físicas e mentais;
d) Desenvolver atividades esportivas, recreativas, expressivas e motoras de âmbito social, político, cultural e econômico;
e) Estudar as necessidades e a capacidade física dos alunos, atendendo para a compreensão orgânica dos mesmos, ampliando exercícios de
verificação do tom respiratório e muscular ou examinando fichas médicas para determinar um programa esportivo adequado;
f) Realizar atividades no sentido de democratizar a prática dos desportos, com o objetivo de assegurar a todos o direito de participação;
g) Elaborar programa de atividades esportivas, baseando-se na comprovação de necessidades e capacidade, e nos objetivos visados, para
ordenar a execução dessas atividades;
h) Instruir os alunos sobre os exercícios e jogos programados, inclusive sobre a utilização de aparelhos e instalações, fazendo demonstrações e
acompanhamento e execução dos exercícios mesmos pelos alunos e/ou munícipes informando-os dos benefícios e perigos no caso de uso
incorreto para a saúde;
i) Formar recursos humanos conscientes e aptos a estimular a participação da população do Município;
j) Estudar, discutir e coordenar os fatos e acontecimentos desportivos do Município;
k) Coordenar e organizar as forças atuantes já existentes na comunidade para um trabalho eficiente de repercussão social, motivar o surgimento
de novas forças desportivas;
l) Mobilizar e buscar adesões à participação para determinadas ações a serem desenvolvidas que, do modo geral, necessitam de envolvimento
voluntário da população;
m) Executar outras atividades necessárias à consecução dos serviços técnicos a sua área de atuação.
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3.3 DOCÊNCIA EM EDUCAÇÃO ARTÍSTICA

a) Ministrar aulas em salas de aulas e outros locais de domínio público;
b) Planejar e operacionalizar o processo ensino-aprendizagem, de acordo com os pressupostos epistemológicos da disciplina de educação
artística com habilidades em artes plásticas e/ou visuais;
c) Pesquisar e propor práticas de ensino que enriqueçam a teoria pedagógica adequada às características dos alunos da rede pública;
d) Participar de atividades de atualização e aperfeiçoamento, visando aprofundar conhecimentos pertinentes à educação;
e) Participar com os profissionais técnico-administrativo e demais profissionais, de reuniões do conselho de classe, reuniões pedagógicas e
administrativas, festividades e outras atividades da escola que exijam decisões coletivas;
f) Participar da permanente revisão e aperfeiçoamento dos currículos, metodologias e processos da avaliação do ensino;
g) Manter-se informado das diretrizes e determinações da escola e dos órgãos superiores;
h) Divulgar as experiências educacionais realizadas;
i) Indicar material didático e bibliográfico a serem utilizados nas atividades escolares;
j) Organizar e manter atualizados os documentos escolares planejamento de aulas, livros de chamada, fichas e outros;
k) Cumprir e fazer cumprir horário e calendário escolar;
l) Avaliar os trabalhos dos alunos de acordo com o proposto no regimento escolar e diretrizes pedagógicas;
m) Planejar e executar as propostas de recuperação, segundo as diretrizes pedagógicas e regimento escolar e LDB;
n) Executar outras tarefas correlatas.

3.4 DOCÊNCIA EM LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS

a) Ministrar aulas em salas de aulas e outros locais de domínio público;
b) Planejar e operacionalizar o processo ensino-aprendizagem, de acordo com os pressupostos epistemológicos da disciplina de língua
estrangeira moderna com habilidades em artes inglês;
c) Pesquisar e propor práticas de ensino que enriqueçam a teoria pedagógica adequada às características dos alunos da rede pública;
d) Participar de atividades de atualização e aperfeiçoamento, visando aprofundar conhecimentos pertinentes à educação;
e) Participar com os profissionais técnico-administrativo e demais profissionais, de reuniões do conselho de classe, reuniões pedagógicas e
administrativas, festividades e outras atividades da escola que exijam decisões coletivas;
f) Participar da permanente revisão e aperfeiçoamento dos currículos, metodologias e processos da avaliação do ensino;
g) Manter-se informado das diretrizes e determinações da escola e dos órgãos superiores;
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h) Divulgar as experiências educacionais realizadas;
i) Indicar material didático e bibliográfico a serem utilizados nas atividades escolares;
j) Organizar e manter atualizados os documentos escolares, planejamento de aulas, livros de chamada, fichas e outros;
k) Cumprir e fazer cumprir horário e o calendário escolar;
l) Avaliar o trabalho do aluno de acordo com o proposto no regimento escolar e diretrizes pedagógicas;
m) Planejar e executar as propostas de recuperação, segundo as diretrizes pedagógicas e regimento escolar e LDB;
n) Executar outras tarefas correlatas.

4. ATIVIDADES DE SUPORTE PEDAGÓGICO DIRETO À DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, VOLTADA PARA PLANEJAMENTO,
ADMINISTRAÇÃO, SUPERVISÃO, ORIENTAÇÃO E INSPEÇÃO ESCOLAR, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS AS SEGUINTES ATRIBUIÇÕES

a) Coordenar a elaboração e a execução da proposta pedagógica da escola;
b) Administrar o pessoal e os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista o compromisso em atingir seus objetivos pedagógicos.
c) Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas;
d) Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;
e) Promover meios de recuperação dos alunos com menor rendimento;
f) Promover a articulação com as famílias e a comunidade, criando processo de integração da sociedade com a escola;
g) Informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a proposta pedagógica da escola;
h) Coordenar, no âmbito da escola, as atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional;
i) Acompanhar o processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias;
j) Elaborar estudos, levantamentos quantitativos e qualitativos indisponíveis ao desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino ou de escola;
k) Elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e de escola
em relação a aspectos pedagógicos, administrativos financeiros, de pessoal e de recursos materiais;
l) Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da legislação e normas educacionais e pelo padrão de
qualidade de ensino.

ANEXO II - ESTRUTURA DE CARGOS (Vide Lei nº 2543/2012)

TABELA "A" - NÚMERO DE VAGAS
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 __________________________________________
|      CARGO DE PROFESSOR      |Nº DE VAGAS|
|==============================|===========|
|Docência no Ensino Fundamental|        200|
|- Séries Iniciais  e  Educação|           |
|Infantil                      |           |
|------------------------------|-----------|
|Docência em Educação Física   |         15|
|------------------------------|-----------|
|Docência em Educação Artística|         10|
|------------------------------|-----------|
|Docência em Língua Estrangeira|         10|
|Moderna - Inglês              |           |
|------------------------------|-----------|
|Total                         |        235|
|______________________________|___________|

TABELA "B" - NÍVEL PERMANENTE
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 ___________________________________________________________________
|NÍVEL| CARGA  |                     REQUISITOS                     |
|VENC.|HORÁRIA |                                                    |
|=====|========|====================================================|
|I.   |20 horas|Professor com formação Magistério, nível  de  Ensino|
|     |        |Médio, na modalidade normal;                        |
|-----|--------|----------------------------------------------------|
|II.  |20 horas|Professor com formação Magistério, nível  de  Ensino|
|     |        |Médio, na modalidade normal, mais Licenciatura Curta|
|     |        |na área da Educação;                                |
|-----|--------|----------------------------------------------------|
|III. |20 horas|Professor com formação Magistério, nível  de  Ensino|
|     |        |Médio, na modalidade normal, mais Licenciatura Plena|
|     |        |na área da Educação ou Licenciatura Plena -Pedagogia|
|     |        |com formação p/ atuar na educação infantil  e séries|
|     |        |iniciais do ensino fundamental  ou  Normal  Superior|
|     |        |e/ou Programas de Formação Equivalentes;            |
|-----|--------|----------------------------------------------------|
|IV.  |20 horas|Professor com formação Licenciatura Plena - Educação|
|     |        |Artística com habilidades  em  artes  plásticas e/ou|
|     |        |visuais.                                            |
|-----|--------|----------------------------------------------------|
|V.   |20 horas|Professor com formação  Licenciatura  Plena - Língua|
|     |        |Estrangeira Moderna - Inglês.                       |
|-----|--------|----------------------------------------------------|
|VI.  |20 horas|Professor com formação Licenciatura Plena - Educação|
|     |        |Física.                                             |
|-----|--------|----------------------------------------------------|
|VII. |20 horas|Professor com formação em  Licenciatura  Plena, mais|
|     |        |especialização Lato Sensu (pós-graduação), com carga|
|     |        |horária não inferior há 360 horas, na área da educa-|
|     |        |ção.                                                |
|-----|--------|----------------------------------------------------|
|VIII.|20 Horas|Professor com formação em  Licenciatura  Plena, mais|
|     |        |especialização Stricto Sensu (mestrado), na área  da|
|     |        |educação.                                           |
|_____|________|____________________________________________________|

ANEXO III - TABELA DE VENCIMENTOS DO MAGISTÉRIO

 ___________________________________________________________________
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|          |I       |II    |III, IV, V, VI |VII     |VIII   |REGENTE|
|          |--------|------|---------------|--------|-------|-------|
|REFERÊNCIA|MAGISTÉ-|LIC.  |LIC.PLENA/EDUC.|PÓS-LATU|PÓS    |LEIGO  |
|          |RIO     |CURTA |FÍSICA         |        |STRICTU|       |
|          |        |      |EDUC.ARTÍSTICA/|        |       |       |
|          |        |      |INGLÊS         |        |       |       |
|==========|========|======|===============|========|=======|=======|
|A         |  399,36|423,32|         479,23|  588,49| 647,35| 327,30|
|----------|--------|------|---------------|--------|-------|-------|
|B         |  407,35|431,79|         488,82|  600,26| 660,29| 333,84|
|----------|--------|------|---------------|--------|-------|-------|
|C         |  415,49|440,42|         498,59|  612,27| 673,50| 340,52|
|----------|--------|------|---------------|--------|-------|-------|
|D         |  423,80|449,23|         508,56|  624,51| 686,97| 347,33|
|----------|--------|------|---------------|--------|-------|-------|
|E         |  432,28|458,22|         518,74|  637,01| 700,71| 354,28|
|----------|--------|------|---------------|--------|-------|-------|
|F         |  440,93|467,38|         529,11|  649,75| 714,72| 361,36|
|----------|--------|------|---------------|--------|-------|-------|
|G         |  449,74|476,73|         539,69|  662,74| 729,02| 368,59|
|----------|--------|------|---------------|--------|-------|-------|
|H         |  458,74|486,26|         550,49|  676,00| 743,60| 375,96|
|----------|--------|------|---------------|--------|-------|-------|
|I         |  467,91|495,99|         561,50|  689,51| 758,47| 383,48|
|----------|--------|------|---------------|--------|-------|-------|
|J         |  477,27|505,91|         572,73|  703,31| 773,64| 391,15|
|----------|--------|------|---------------|--------|-------|-------|
|K         |  486,82|516,03|         584,18|  717,37| 789,11| 398,97|
|----------|--------|------|---------------|--------|-------|-------|
|L         |  496,55|526,35|         595,86|  731,72| 804,90| 406,95|
|----------|--------|------|---------------|--------|-------|-------|
|M         |  506,49|536,87|         607,78|  746,35| 820,99| 415,09|
|----------|--------|------|---------------|--------|-------|-------|
|N         |  516,61|547,61|         619,94|  761,28| 837,41| 423,40|
|----------|--------|------|---------------|--------|-------|-------|
|O         |  526,95|558,56|         632,34|  776,51| 854,16| 431,86|
|----------|--------|------|---------------|--------|-------|-------|
|P         |  537,49|569,74|         644,98|  792,04| 871,25| 440,50|
|----------|--------|------|---------------|--------|-------|-------|
|Q         |  548,24|581,13|         657,88|  807,88| 888,67| 449,31|
|----------|--------|------|---------------|--------|-------|-------|
|R         |  559,20|592,75|         671,04|  824,03| 906,44| 458,30|
|----------|--------|------|---------------|--------|-------|-------|

35/37
 

LeisMunicipais.com.br - Lei Ordinária 1380/2004 (http://leismunicipa.is/raocn) - 01/12/2020 13:28:09

https://www.leismunicipais.com.br
http://leismunicipa.is/raocn


|S         |  570,38|604,61|         684,46|  840,51| 924,57| 467,46|
|----------|--------|------|---------------|--------|-------|-------|
|T         |  581,79|616,70|         698,15|  857,33| 943,06| 476,81|
|----------|--------|------|---------------|--------|-------|-------|
|U         |  593,43|629,03|         712,11|  874,47| 961,93| 486,35|
|----------|--------|------|---------------|--------|-------|-------|
|V         |  605,30|641,61|         726,36|  891,96| 981,16| 496,08|
|__________|________|______|_______________|________|_______|_______| (Redação dada pela Lei nº 1798/2007)

ANEXO III
TABELA DE VENCIMENTOS DO MAGISTÉRIO

PROFESSOR PARA DOCENCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL, SÉRIES INICIAIS E EDUCAÇÃO INFANTIL - 20 HORAS SEMANAIS

 _____________________________________________________________
|   |    I -    |  II -  |    III -   | IV - PÓS|  V - PÓS -  |
|   |MAGISTÉRIO.|  LIC.  |LICENCIATURA|    -    |STRICTO/SENSU|
|   |           |  CURTA |    PLENA   |GRADUAÇÃO|             |
|   |           |        |            |  LATO/  |             |
|   |           |        |            |  SENSU  |             |
|===|===========|========|============|=========|=============|
|  1|   1.067,82|1.131,89|    1.281,86| 1.574,13|     1.731,54|
|---|-----------|--------|------------|---------|-------------|
|  2|   1.089,18|1.154,53|    1.307,50| 1.605,61|     1.766,17|
|---|-----------|--------|------------|---------|-------------|
|  3|   1.110,96|1.177,62|    1.333,65| 1.637,72|     1.801,50|
|---|-----------|--------|------------|---------|-------------|
|  4|   1.133,18|1.201,17|    1.360,32| 1.670,48|     1.837,53|
|---|-----------|--------|------------|---------|-------------|
|  5|   1.155,84|1.225,19|    1.387,53| 1.703,89|     1.874,28|
|---|-----------|--------|------------|---------|-------------|
|  6|   1.178,96|1.249,70|    1.415,28| 1.737,97|     1.911,76|
|---|-----------|--------|------------|---------|-------------|
|  7|   1.202,54|1.274,69|    1.443,59| 1.772,73|     1.950,00|
|---|-----------|--------|------------|---------|-------------|
|  8|   1.226,59|1.300,18|    1.472,46| 1.808,18|     1.989,00|
|---|-----------|--------|------------|---------|-------------|
|  9|   1.251,12|1.326,19|    1.501,91| 1.844,34|     2.028,78|
|---|-----------|--------|------------|---------|-------------|
| 10|   1.276,14|1.352,71|    1.531,95| 1.881,23|     2.069,35|
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|---|-----------|--------|------------|---------|-------------|
| 11|   1.301,67|1.379,77|    1.562,59| 1.918,86|     2.110,74|
|---|-----------|--------|------------|---------|-------------|
| 12|   1.327,70|1.407,36|    1.593,84| 1.957,23|     2.152,96|
|---|-----------|--------|------------|---------|-------------|
| 13|   1.354,25|1.435,51|    1.625,71| 1.996,38|     2.196,01|
|---|-----------|--------|------------|---------|-------------|
| 14|   1.381,34|1.464,22|    1.658,23| 2.036,30|     2.239,93|
|---|-----------|--------|------------|---------|-------------|
| 15|   1.408,97|1.493,50|    1.691,39| 2.077,03|     2.284,73|
|---|-----------|--------|------------|---------|-------------|
| 16|   1.437,15|1.523,37|    1.725,22| 2.118,57|     2.330,43|
|---|-----------|--------|------------|---------|-------------|
| 17|   1.465,89|1.553,84|    1.759,73| 2.160,94|     2.377,04|
|---|-----------|--------|------------|---------|-------------|
| 18|   1.495,21|1.584,92|    1.794,92| 2.204,16|     2.424,58|
|---|-----------|--------|------------|---------|-------------|
| 19|   1.525,11|1.616,62|    1.830,82| 2.248,24|     2.473,07|
|---|-----------|--------|------------|---------|-------------|
| 20|   1.555,61|1.648,95|    1.867,43| 2.293,21|     2.522,53|
|---|-----------|--------|------------|---------|-------------|
| 21|   1.586,72|1.681,93|    1.904,78| 2.339,07|     2.572,98|
|---|-----------|--------|------------|---------|-------------|
| 22|   1.618,46|1.715,57|    1.942,88| 2.385,86|     2.624,44|
|---|-----------|--------|------------|---------|-------------|
| 23|   1.650,83|1.749,88|    1.981,74| 2.433,57|     2.676,93|
|---|-----------|--------|------------|---------|-------------|
| 24|   1.683,84|1.784,88|    2.021,37| 2.482,24|     2.730,47|
|---|-----------|--------|------------|---------|-------------|
| 25|   1.717,52|1.820,57|    2.061,80| 2.531,89|     2.785,08|
|---|-----------|--------|------------|---------|-------------|
| 26|   1.751,87|1.856,98|    2.103,03| 2.582,53|     2.840,78|
|---|-----------|--------|------------|---------|-------------|
| 27|   1.786,91|1.894,12|    2.145,10| 2.634,18|     2.897,59|
|---|-----------|--------|------------|---------|-------------|
| 28|   1.822,65|1.932,01|    2.188,00| 2.686,86|     2.955,55|
|___|___________|________|____________|_________|_____________| (Redação dada pela Lei nº 3662/2016) 
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