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Adm i mstra~ao 2009/2012 

LEI COMPLEMENTAR N° 820/2009- DE 17 DE JULHO DE 2009. 

Estabelece o Plano de Carreira do Magisterio Publico 

do Municipio de Atilio Vivacqua e da outras 

prov1denc1as. 

TiTULO I 

Disposi<;oes Preliminares 

Art. 1°. Estabelece o Plano de Carre1ra do mag1steno Publico do Mun1cip10 de Atil1o Vivacqua

ES, orgamza o respectivo quadro de cargos e funr;:6es, dispoe sobre o regime de trabalho e plano 

de valorizac;;ao e pagamento dos membros do Magisterio, em consonanc1a com os principios 

basicos da Legislar;:ao vigente e da Lei no 544, de 27 de novembro de 2001, e legislar;:ao 

correlata 

Art. 2°. 0 Regime Juridico dos membros do Mag1sterio e o mesmo dos demais serv1dores. 

TiTULO II 

Da Carreira do Magisterio 

CAPiTULO I 

Dos Principios Basicos 

Art. 3°. A Carreira do Magisterio Publico deste Municipio tern como principios basicos, alem dos 

estabelec1dos na leg1slac;;ao em vigor 

I - habilitac;;ao profissional condu;ao essenc1al que habilita ao exercicio do Magisterio atraves da 

comprovar;:ao da titulac;;ao especif1ca, em instituic;;ao devidamente aprovada e/ou reconhecida pelo 

Conselho Nac1onal de Educar;:ap, 

II - valonzar;:ao profiss1onal. cond1r;:6es de trabalho compative1s com a dignidade da profissao, com 

aperfeir;:oarnento profiss1onal continuado; 

Ill- piso salarial profissional definido por lei; 

IV- evolur;:ao na carreira mediante progressao e prornor;:ao. 

~·· "'h,::Ji7 ~ <1 IIWtllOL:tljO flCUS C 0 S~llhor·· 

Praya .los0 Valcnlin ],opes. 02-- ( 't.:rllro -- .1\tflio Vi\·acqua 1-·'"i CLP: 29.,190-000 
C:NP.I n'' 27.165.610:0001-3 7 -- l·on,:-,1 a.\: (~X) .L'i_l~-11 09 

'-'1!,_'- II. 1\ \I .fll\L); •.'-._•.-'-'1\ .br 



• 

Administra<;ao 2009/2012 

V - periodos reservados a estudos, planejamento e avalia96es, incluidos na carga honiria de 

trabalho, 

CAPiTULO II 

Da Estrutura da Carreira 

Se9iio I 

Das Disposi96es Gerais 

Art. 4°. lntegram a Carreira do Magisterio Publico Municipal os profissionais que exercem a 

funt;:ao de doc€mcia e de apoio pedag6gico direto a tais atividades, com as atribui96es previstas 

no Anexo I. cons1derando-se 

I - CARGO - o denomina9ao ao conjunto de atribui96es e responsabilidades cometidas pelo 

Municipio ao profissional do magisterio, caracterizado par cria9ao em lei, denominagao propria, 

numero certo, atribuig6es especificas e pagamento pelos cofres municipais; 

II - CLASSE - a d1v1sao bas1ca da carre1ra. contendo um determ1nado numero de cargos na 
• 

mesma natureza e denomina9ao, segundo atriblli96es assemelhadas e grau de complexidade, 

etapas da educagao basica de ensino e nivel de forma9ao profissional; 

Ill- NiVEL- a unidade basica da estrutura da carreira, que corresponde ao nivel mais elevado de 

forma9ao adqUirida pelo profiss1onal do mag1steno. 1ndependente da classe a que pertence, que 

determina o valor inicial do vencimento-base; 

IV - REFERENCIA - o escalonamento da carreira, determinado pelo crescimento funcional do 

servidor do magisterio. indicativa do valor monetario do vencimento fixado para o cargo; 

V - VENCIMENTO - BASE - retribui9ao pecuniaria ao profissional do magisterio pelo efetivo 

exercicio do cargo correspondente ao nivel de sua maior habilila9ao e refen§ncia, considerando a 

jornada de trabalho e sabre o qual incide o calculo:das vantagens; 

VI - QUADRO DO MAGISTERIO - categoria de serv1dor legalmente investido em cargo publico 

municipal e de prov1mento efetivo no exercicio de fun!;aO de magisterio; 

; 
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VII - FUNt;:OES DO MAGISTERIO - conJunto de atribui<;:6es desempenhadas na escola ou em 

6rgaos e unidades tecnicas da Secretaria Municipal de Educal(ao por ocupantes de cargos 

integrantes do Quadro do Magisterio, assim identificadas 

a) Funr;:ao de docencra regencia de classe, 

b) Funr;:ao pedag6gica administrac;:ao escolar, planejamento educacional, inspec;:ao escolar, 

supervisao escolar, coordenal(ilo de area, coordeMQilo escolar, oriental(ao educacional, pesquisa 

educacional, dire<;:ao de unidade escolar. acompanhamento/controle e avaliac;:ao de atividades 

educacronars. assessoramento em assuntos educacionais, outras atividades de natureza 

assemelhada. 

VIII- CATEGORIA FUNCIONAL- o conjunto de cargos do magisterio: 

IX- PROGRESSAO - a eleva<;:ao profissional do servidor do magisterio para nivel rmediatamente 

supenor. dentro da mesma classe; 

X - PROMOc;:Ao - a elevac;:ao profissional do servidor do magisterio para referencia 

imediatamente superior, dentro do mesmo nivel 

Se<;ao 11 

Da organiza<;ao da Carreira 

Art. 5°. A carreira do magisterio sera iniciada com o provimento de cargos no Quadro do 

Magisterio, precedido de concurso publico de provas e titulos, na forma das disposiQ6es desta lei, 

do Estatuto dos Servrdores Municipais. do Estatuto dos Servidores do Magisterio e demais normas 

correlatas. 

Art. 6°. A carreira do magisterio far-se-a em trajet6ria ascendente de valorizal(iio profissional 

organizada por cargos de provimento efetivo de professor, conforme Anexos desta Lei, assim 

rdentrfrcado 

I - por classe: segundo. a 'natureza e complexidade das atribuir;:6es, do segmento e/ou 

modalidade de ensino no ambito do efetivo exercicio do magisterio 

a) Classe A- integrada pelos Cargos de professor A: 

b) Classe B- integrada pelos Cargos de Professor B. 
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c) Classe P- 1ntegrada pelos Cargos de Professor P 

II - por nivel: 

a) Nivel I- formacao docente e nivel media, na modalidade normal; 

b) Nivel II - formac;ao docente e nivel med1o, acrescido de curso adicional ou estudante de curso 

superior, 

. . 
c) Nivellll- formacao docente em nivel superior. em curso de licenc1atura de graduac;ao de curta 

durac;ao 

d) Nivel IV- formac;ao docente em nivel superior em curso de licenciatura e graduac;ao plena; ou 

em programas de formac;ao pedag6gica para a educac;ao basica para portadores de diploma de 

educac;ao superior regulamentados pelo Conselho Nac1onal de Educac;ao ou formac;ao especifica 

de profissionais da educac;ao em nivel superior, em cursos de pedagogia; 

e) Nivel V- formac;ao docente em nivel superior, em curso de licenciatura de graduac;ao plena; ou 

em programas de formac;ao pedag6gica para a educac;ao basica para portadores de diplomas de 

educacao superior regulamentados pelo Conselho Nacional de Educac;ao; ou formacao especifica 

de profissionais da educar;;ao'em nivel superio~ em curso de pedagogia. acrescida de p6s

graduac;ao obtida em curso de Especializac;ao com durac;:ao minima de 360 (trezentos e sessenta) 

horas, com aprovacao de monografia; 

f) Nivel VI- formacao docente em nivel superior, em curso de licenciatura de graduacao plena; ou 

em programas de formac;ao pedag6gica para a educac;:ao basica para portadores de diplomas de 

educac;:ao superior regulamentadas pelo Conselho Nacional de Educac;:ao; ou formac;:ao especifica 

de profissiona1s da educacao em nivel superior. em curso de pedagogia. acrescida de curso de 

Mestrado em area afim com defesa e aprovac;ao de dissertacao ou tese. 

g) Nivel VII - formac;ao docente em nivel superior, em curso de licenciatura de graduac;ao plena; 

ou em programas de formac;:ao, pedag6g1ca para a. educac;:ao basica para portadores de diplomas 

de educac;ao superior regulamentadas pelo Conselho Nacional de Educac;ao; ou formac;ao 

especifica de profissionais da educac;:ao em nivel superior, em curso de pedagogia, acrescida de 

curso de doutorado em educac;ao com defesa e aprovac;ao de tese. 
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Ill - por referencia: constituem linha de promo<;:ao em uma mesma classe para os membros do 

Mag1sterro e sao designadas pelos numeros 1 a 16.(consoante com o que disp6e o anexo V). 

Paragrafo unico. Os niveis 1. II e Ill previstos nas letras "a", "b" e "c" do inc1so II deste artigo 

restrito aos ocupantes de cargo do magiSterio. cuJa mvestidura anteceda a vigencia desta lei, 

extinguindo-se esses cargos ap6s sua vacanc1a 

Art. 7°. 0 ingresso na carreira 'do serv1dor do ma§!isterio aprovado em concurso publico, far-se-a 

no cargo segundo a classe para a qual prestou concurso e no nivel correspondente, conforme 

comprovaifaO apresentada na forma desta lei. 

CAPiTULO Ill 
Da Evolu<;:ao na Carreira 

Se<;:ao I 

Da Progressao 

Art. 8°. A progressao e a passagem do profissional do magisterio efetivo de um nivel de 

habilita<;:ao para outro superior dentro da mesma classe. 

§ 1° -A progressao do integra11te do cargo de car~eira do Magisterio a um nivel superior depende 

de comprovayao da nova forma9ao especifica prevista na hierarquia dos niveis. 

§ 2° - Ocorrida a progressao sera o profissional do magisterio enquadrado no novo nivel, na 

referencia correspondente. em ordem de eqUivalencia. 

§ 3° - A comprova9ao da nova formayao especifica sera efetivada com a apresenla9iio de 

comprovante de habilita<;:ao expedido pela instituic;:ao formadora, acompanhada do respective 

hist6nco escolar. 

Art. 9°. A progressao ocorrera duas vezes ao ana: 

I - Em prrmeiro de abril para profissional do magisterio que apresentar o comprovante de 

conclusao do novo curso ate 31 de Janeiro. 

II - Em primeiro de novembfo para o profiss1onal do magisteno que apresentar o comprovante de 

conclusao de novo curso ate 31 de agosto . 
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1. Paragrafo unico. Para concessiio da progressiio o interessado devera encaminhar a Secretaria 
f, 
r Municipal de Educayao de Atilio Vivacqua requerimento de solicitayao acompanhado de 

i 
' 

documentac;:iio comprobat6ria para o nivel pleiteado. obedecendo as datas previstas nesta lei. 

Sec;ao II 
Da Promoo<ao 

Art. 10°. Promoc;;ao e a elevat;:iio do profissional do magisterio efetivo e estavel, a referi'mcia 

imediatamente superior do nivel a que pertence. 

Art. 11°. A Promoc;:ao do profissional do magisterio obedecera a criterios pr6prios de antiguidade e 

sera concedida a cada dois anos. 

Paragrafo unico. Para concorrer a promoc;:ao observar-se-a os criterios contidos nesta lei. 

Art. 12°. A Suspensao da contagem do tempo para promoc;;iio ocorre por 

I - Afastamento das atribuic;:6es especificas do cargo, exceto quando convocado para exercer 

cargos em comissao ou func;:ao de confianc;;a nas unidades administrativas da Secretaria Municrpal 

de Educat;:iio e cargo comissionado do Muntcipio de Atilio Vivacqua - ES, ou quando no exercicio 

de mandato eletrvo em entidades representatrvas do Magisterio Publico Municipal. 

• 
II- Licen~s e afastamentos sem direito a remunetac;:ao; 

! Ill- Licenc;:a medica superior a 60 (sessenta) dias por bienio. exceto quando decorrentes de 

gestal(ao, lactal(iio ou adoc;:iio, paternidade. doenc;:as graves especificas em lei e acidentes 

ocorridos em servic;:o, 

IV- Licenc;:as para tratamento de saude em pessoas da familia que excederem a 60 (sessenta) 

dias. 

V- Licenr;;as por motivo de deslocamento do conjugue ou companheiro, 

VI - Estar em disponibilidade remunerada; 
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Panigrafo unico. A suspensao da contagem do tempo para progressao suspendera o curse do 

prazo e o que /he sobejar recome9ara a correr do primeiro dia uti/ segUinte 

Art. 13°. A PromoGiiO na carre1ra ficara tambem prejudicada, acarretando interrupr;:ao da 

contagem do tempo de exercicio para fins de promoGiiO, sempre que o profissional: 

a) Samar 02 (duas) penalidades de advertencia; 

b) Sofrer pena de suspensao disciplinar 

c) Completar 02 (duas) faltas inJustlflcadas ao serv190 

d) Samar 20 (vinte) atrasos de comparecimento injustificados ao servir;:o e/ou saidas antes do 

horario marcado para o termino da jornada. 

e) Prisao determinada par a11toridade competente.: 

Par<igrafo unico. Sempre que ocorrer qualquer das hip6teses de 1nterrupr;:ao, previstas nos 

incises deste artigo, iniciar-se-a nova contagem. 

CAPiTULO IV 

Da Jornada de Trabalho 

Art. 14°. A jornada de trabalho para o profissional integrante da carreira de magisterio sera de 25 

(vinte e cinco) horas semanais 

§ 1° 0 tempo destinado a [lora/aula correspondera a 80% (oitenta per cento) da carga horaria 

semanal; 

§ 2° 0 tempo destinado a hora/atividades correspondera aqueles destinados a preparar;:ao e 

avaliar;:ao do trabalho didatico, a colaborac;:ao com a administrac;:ao da escola, as reuni6es 

pedag6gicas. a articulaGiio com a comunidade e ao aperfeiGoamento profissional, conforme 

proposta pedag6gica de cada escola, em acordo com a Secretaria Municipal de Educac;:ao -

SEME. 

Art. 15°. Para substituic;:ao temporaria ou preenchimento declasse vaga, prioritariamente, admitir

se-a trabalho em regime suplementar de ate 20(vinte) horas semanais, sendo 80% destinados a 

hera/aula e 20% hora/atividades. Para as series miciais excluira-se-a a hora/atividades, 
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totalizando uma carga horaria de 20 hora/aulas e serao convocados professores de carre1ra, 

obedecendo os seguintes criterios: 

a) Maior tempo de servi<;:o em regencia de classe; 

b) Maior habilita<;:ao; 

c)Titula<;:ao, 

d) Maior idade; 

e) Sorteio. 

§1° Pelo trabalho em regime suplementar, o Professor percebera a remunera<;:ao na mesma base 

em que se der o reg1me normal de convocac;:ao. observada a proporcionalidade da Carga Horaria 

Semanal. 

§2° Nao podera ser convocado para trabalho em regime suplementar para o professor que estiver 

em acumula<;:ao de cargo publico. 

§3° Em carater excepc1onal adm1tir-se-a o reg1me suplementar para os profiss1ona1s em fun<;:ao 

pedag6gica para atender a Secretaria Municipal de Educac;:ao. 

TiTULO Ill 

Dos Cargos do Magisterio 

CAPiTULO I 

Dos Cargos efetivos 

Art. 16°. Cria o Quadro do Magisterio Publico Municipal, que e constituido de cargos de professor 

e de apoio pedag6gico 

Paragrafo unico. Sao criados os cargos publicos de magisterio em quantitativa, referencia e valor 

da remunerac;:ao na forma de ANEXO II desta ler 
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CAPiTULO II 

Dos Cargos em Fun<;ao Gratificada 

Art. 17°. Ficam criados os cargos em funr;;ao gratificada de Diretor e de Coordenador Escolar, 

para exercer o cargo o profissional tera que ser efetivo do quadro do Magisterio Municipal, na 

forma do anexo Ill desta Lei, sendo que os mesmos serao escolhidos pela comunidade escolar, 

em processo eleitoral. efetlvando a Gestae Democratica regulamentada por legislar;;ao especif1ca. 

PARAGRAFO UNICO: A legislar;;ao que regulamentara a elei<;:ao de que trata este artigo sera 

implementada ate 30 (tnnta) de dezembro de 2009 

Art.18°. 0 cargo de Diretor Escolar devera ser class1ficado segundo o numero de alunos 

matnculados na institui<;:ao de e,nsmo: 

I- Diretor Escolar "A" .. ....... 1 00 a 300 alunos; 

II- Diretor Escolar "8" .. . .... 301 a 600 alunos; 

Ill- Diretor Escolar 'C". . ... 601 a 900 alunos; 

IV - Diretor Escolar "D" ..... . .. go1 a 1.300 alunos; 

§ 1° 0 quantitative, a referenda e o valor da remunera<;:ao do cargo de Diretor Escolar serao 

estabelecidos em consonancia com a classifica<;:ao da institui<;ao de ensino na forma do ANEXO 

IV desta lei. 

§ 2° Para exercer o cargo :de 'Diretor Escolar o professor efetivo devera ainda atender ao que 

disp6e Art. 48 da Lei n° 544/2001. 

Art. 19°. A Unidade Escolar que tem 150 (cento e cinquenta) ou mais alunos matriculados, tera 

em sua equipe os Coordenadores Escolares, designados do quadro do magisterio municipal 

mantida sua carga horaria de trabalho de 25 horas. 
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CAPiTULO Ill 

Dos Vencimentos 

Art. 20°. Vencimento-base e a retnbuigao pecumaria mensal devida ao professor pelo efetivo 

exercicio do cargo correspondente ao nivel de formagao adquirida e a referencia alcangada. 

considera a jornada basica de 25 (vinte e cinco) horas semanais de trabalho. 

§1° As vantagens pecuniarias permanentes ou temporarias serao calculadas sobre o vencimento

base. 

§2° 0 adicional de Tempo de Servigo sera concedido ao servidor publico a cada 5 (cinco) anos de 

efetivo exercicio, no percentual de 5% (cinco por cento), limitado a 35% (trinta e cinco por cento) e 

calculado sobre o valor do respectrvo vencimento :oe acordo com o artigo 100 e 156, do Estatuto 

do Servidor Publico Municipal 

Art. 21°. A Tabela de Vencimento-base do Quadro do Magisterio e constituida de classes, niveis e 

referenda e esta fixada no Anexo V. 

CAPiTULO IV 

Do Enquadramento em Cargo Efetivo 

Art. 22°. A Secretaria Municipal de Educagao procedera ao devido enquadramento do profissional 

do magisterio as normas descritas nesta Lei. observados os seguintes critenos: 

I No cargo do Professor ou de Pedagogo; 

II Na classe correspondente ao cargo para o qual prestou concurso; 

Ill No nivel, de acordo com a formagao profissional que possuir na data do enquadramento; 

IV. Na referencia da seguinte forma: 

a) na referencia inicial, se possuir ate 02 (dois) anos de servigo publico prestado no magisterio 

municipal de Atilio Vivacqua; 

~ I cl ;, c' n ""'""--:-;~;, ,;:,-,;;·c ;, S~;,l,;;;---- ------~-
Pra~a .los~ Ya!enti1; Lnr~s. 02- Centro-~ Atilio Vivm::quu-- FS -- CTP:: 29.·190-000 

S'NPJ n'' 27.165.620/0001-37 -~Fonc-'1-'<r..:: (28) ):'i.lS-1_109 
'-\ilL'- \\\\\\.jl\11<11 '-"'·-~!\\.hi 



t. 
' i 
~- . 

I 

t 
r 

I 

Administra<;ao 2009/2012 

b) na referencia situada tantas vezes acima do inicial quanta foram as numeros inteiros 

decorrentes da divisao do tempo de servt~o prestado ao magisterio municipal no municipio de 

Atilio Vivacqua, apurados em anos completes pelo·tempo de intersticio fixado em 02 (dais) anos. . . 

TiTULO IV 

Das Disposi<;oes Gerais Finais e Transit6rias 

Art. 23°. Todos as integrantes da carretra do Magtsterio Publico Municipal admitidos par concurso 

publico passarao a integrar o presente plano, garan!ldos as dtreitos adquiridos, como vantagem 

pessoal, e direito a reajustes como as demais servidores municipais. 

Art. 24°. Ficam permttidas as permutas de profisstonais da educagao entre Estado e Municipio em 

unidades escolares e 6rgaos da Administrat;;ao da SEME nas mesmas condit;;i'ies de exigencias 

legais estabelecidas no 6rgao onde ficara lotado. 

Paragrafo unico. A comprciva~ao do exercicio sera. mensalmente, encaminhada aos 6rgaos de 

origem pelo 6rgao onde esttverem lotados. 

Art. 25°. Ficam asseguradas as condit;;i'ies estabelecidas aos profissionais da educagao ja em 

atividade no municipio que nao adquiram a titulagao minima ate o final da decada de educat;;ao, 

definidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educa~ao 

Art.26°. Fica o poder Executive autorizado a regulamentar a presente Lei, no que couber, 

mediante autorizat;;ao do legislative. 

Art. 27°. As despesas decorrentes da execugao desta lei ocorrerao a conta das dota96es 

ort;;amenlanas pr6prias consign,adas no or~amenta, municipal, a conta do Fundo de Manuten9ao e 
. . 

Desenvolvimento da Educa9ao Basica e de Valoriza9ao dos Profissionais da Educat;;ao (FUNDEB) 

e de recursos pr6prios, ficando o Poder Executive autorizado a promover as ajustes necessaries 

ao orgamento vigente, com a autorizat;;ao do legislative Municipal. 

Art. 28°. Est a lei entra em vigor na data de sua publica9ao com efeito financeiro retroativo a 1 o 

(primeiro) de mato de 2009, e ficam revogadas as disposi~i'ies em contrario. 

··J ditl' il11<11,:<1n cuju lku~ 0 n S-.·nhor"· 
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Art. 29° - Para efeitos desta lei, os direitos compreendidos no Capitulo IV, "Da jornada de 

trabalho"., passarao a vigorar a partir de 01 de janeiro de 2010. 

Atilio Vivacqua - ES, em 17 de julho de 2009. 

JOSE( Ul.URES LOPES 

P~lnicipal 

··relit. C a IHI~'<1o cu_jn l)cus Co Scnhm" 
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ANEXO I 

Atribuic;oes dos cargos efetivos de magisterio 

(Art. 4°) 

CARGOS: Cargo P "A" e P "B" 

Funcao: Professor A e B 

Ambito de atua~;ao: 

Professor A - Ensino lnfantil e as cinco primeiras series do Ensino Fundamental e 
Educac;ao Especial 

Professor B - Quatro series finais do Ensino Fundamental. 

_!_ 

Descric;oes Sumarias 'das Atribuic;oes: 

a) Cultivar o desenvolvimento/formac;:iio dos valores eticos; 

b) Ministrar aulas, ensinando o conteudo de forma integrada e compreensivel, zelando 

pela aprendizagem dos alunos; 

c) Participar do processo de elaborac;:ao e execuc;:ao de projeto politico pedag6gico da 

escola; 

d) Participar de reuni6es e outros eventos promovidos pela unidade escolar; 

e) Participar efetivamente do Conselho deClasse; 

f) Comprometer-se com o sucesso de sua a<;ao educativa na escola, garantindo a todos 

OS alunos 0 dire ito a aprend1zagem; 

g) Oesenvolver atividades de recuperac;:ao de aprendizagem para os alunos que dela 

necessitarem; ; 

h) Promover a saudavel integra<;iio na sala de aula, estimulando o desenvolvimento de 

auto-imagem positiva, de auto-conf1anc;:a, autonomia e respeito entre os alunos; 

i) Elaborar/selecionar/utilizar materiais pedag6gicos visando estimular o interesse dos 

a\unos; 

j) Proper, executar e avaliar alternativas que contribuam para o desenvolvimento do 

··h.:li/ 0.: <I llil~<lo cujo lku:; (: n Senhor·· 
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~--- -- -· processo educativo; 

I
. k) Planejar, executar. acompanhar e avaliar o desenvolv1mento educacional dos alunos, 

I proporc1onando-lhes 

aprendizagem; 

oportun1dades para seu melhor aproveitamento na 

I) Buscar, numa perspectiva de format;:ao profissional continuada, o aprimoramento do 

seu desempent]o <ltraves de participagao em grupos de estudo, curses, eventos e 

programas educacionais: 

m) Manter todos os documentos pertinentes a sua area de atuagao devidamente 

atualizada, registrando os conteudos ministrados, os resultados da avalial(ao dos 

alunos e efetuar os registros administrativos adotados pelo sistema de ensino; 

n) Registrar e fazer acompanhamento de frequencia do aluno; 

o) Empenhar-se pelo desenvolvimento global do educando, articulando-se com os 

pedagogos e com a comunidade escolar; 

p) Participar e/ou empreender atividades extra-curriculares da escola e dos alunos; 

q) Responsabilizar-se pela recupera<;ao paralela e peri6dica dos alunos visando ao seu 

sucesso; I 
r) Executar e cumpri1 a carga horaria estabelecida pela escola dentro do calendario 

letivo aprovado para a realiza<;ao das aulas e outras atividades; 

s) Proper e realizar projetos especificos na sua a<;ao pedag6gica; 

\) Zelar pela preserva<;ao do patrim6nio escolar; 

u) Apresentar relat6rios de suas atividades com aprecia<;ao do desempenho dos alunos 

e da tarefa docente, 

v) Participar de discussoes e decisoes da escola, mediante atua<;ao conjunta com os 

demais in\egrantes da comunidade escolar atraves de Conselhos de Classe e de 

Escola e do CT A; 

w) Participar do processo de integrac;;ao escolar/comunidade, 

x) Desempenhar outras fun<;oes correlatas 

l ______ --------- -····----:-~-~- ... ...... _j 
' 

--------- ·---
··Feliz 0 a rut~<'io cujo Deus eo Senhor". 
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Professor "A" 

Professor "8" 

I ___ _ 
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.. - I 

a) Formac;ao docente em nivel superior, em curso de licenciatura 

em graduac;ao plena. para atuar nas series iniciais do ensino 

fundamental, ensino infantil e educac;ao especial, em carater 

emergencial de: no minima, formac;ao em nivel media na 

modalidade normal; 

b) Registro na entidade profissional competente, quando for o i 
caso; 

c) Curso de Formac;ao Especial em OM, DA, DV ou Educac;ao 

lnclusiva com carga horaria minima de 200 h, para atuar em 

Classe Especial; 

d) Aprovac;ao em concurso publico 

a) Formac;ao docente em nivel superior, em curso especifico de 

graduac;ao plena para o exercicio nas quatro ultimas series do 

ensino fundamental; em carater emergencial de no minima, 

cursando o Ill periodo da disciplina pleiteada. 

b) Registro na entidade profissional competente, quando for o 

caso; 

c) Aprovac;ao em concurso publico. 

··Feliz C a tHH;<lo cujn Deus!.! o St:nhor·· 
Pmc;a Jose Valentin Lopes. 0:! ··· C~ntro - Atilio V ivacqua- LS - ( T.P: 29A90-000 
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CARGO: P "P" 

_F_u_:;~::-~~dag~go - i~~~~~;r~~~~l;;colar; --· ·--- -·-l 
Orientador Educacional: 

I Supervisor Escolar: 1 

I Am:.i~~~-e-A~ual<iio: Educa~ao lnfantrl, Ensrno Fundamental e Educa~ao Especral ____ j 
1 Discriminal<iio Sumaria do Cargo: 
r----···-----· . ... -. . . . . . . . . .. ... . . ·---- ·-·l 

a) Planejar, coordenar, orientar. acompanhar e avaliar as ativrdades pedagog leaS, ' 
visando a promo~ao de melhor qualidade no processo ensino-aprendizagem; 

b) Proper e implementar politicas educacionais especificas para a educa~ao infantil e 

para ensino fundamental e educa~ao especial; 

c) Definir em conjunto com a equipe escolar o projeto politico-pedag6gico da escola; 

d) Coordenar e/ou executar as delibera~6es coletivas do conselho de Escola, do CTA 

e) 

f) 

g) 

respeitadas as diretrizes educacionais da Secretaria de Educa~ao e legisla~ao em 

vigor; 

Promover a~6es conjuntas com outros 6rgaos e comunidades, de forma a possibilitar 

o aperfei~oamento do trabalho na rede escolar; 

Promover a integra~ao Escola x Familia x Comunidade, visando a cria~ao de 

condi~6es favoravers de participa~ao no processo ensino-aprendizagem; 

Trabalhar junto com todos os profissionais da area de educa~ao numa perspectiva 

coletiva e integrada de coordena~ao pedag6gica e processo educative desenvolvido 

na unidade escolar; 

h) Orientar o corpo docente e tecnico no desenvolvimento de suas competencias 

profissionars, assessorando pedagogicamente e incentivando o espirito de equipe; 

i) Desenvolver estudos e pesquisas na area educacional com vista a melhoria do 

processo ensino-aP.rendizagem; 
' 

J) Coordenar a elabora((ao de forma coietrva de pianos curriculares, pianos de curse, l ___ execuyiio:_ -- oria do processo ensino-aprendizagem, coordenando e avalian~~-s~a 

.. Feliz e a mwcio r.:ujo Deus Co Scnhor··. 
Pra~tl.IO"il' Valt.'nlin !.(1p1.:s. 0~ Cl:nlru :\tilio Vi\;Kqua LS (T.P· ~l).-19(1-000 
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- -·· 
k} Elaborar, implementar e avaliar projetos e programas educac1onais voltados para a 

melhoria da qualidade de ensino; 

I} Realizar estudos diagn6sticos de realidade do sistema de ensino, de modo a 

subsidiar a definic;:ao de diretrizes e das politicas educacionais do municipio, em 

consonancia com as politicas e diretrizes do Estado e Nacional; 

m} Desenvolver as atividades especificas que constituem as responsabilidades das 

unidades administradas da Secretaria ou 6rgao Municipal de Educac;:ao; 

n} Desempenhar outras func;:6es afins. 

Requisites Minimos: 

Professor "P" 
a} Licenciatura plena em pedagogia com habilita<;:iio em 

supervisao escolar, orienta<;:ao educacional Administra<;:ao 

escolar. mspec;:ao escolar. 

b) Registro na entidade profissional competente, quando for o 

caso; 

c) Aprova<;:ao em concurso publico. 

"Fdi;0 a lltty<1o cu_1o lkus 0 o Scnho(' 
Prar;a Jose Valen!in Lopes. 02- Centro Atflio Vivacqua- ES- CEP: 29..190-000 
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ANEXO II 

CARGOS DO QUADRO DO MAGISTERIO 

CLASSE 

MaMPA 

MaMPB 

MaMPP 

(ART. 16) 

ENSINO 

Educac;;ao lnfantil 

Ensino Fundamental 

(CA a 4" serie) 

Ensino 
Fundamental 

(5• a a• serie) 

Lingua Portuguesa 

Matematica 

Hist6ria 

Geografia 

Ciencias 

Arte 

Educac;;ao Fisica 

Lingua Estrangeira 

Educar,;ao lnfantil e Ensino ,_ 
Fundamental \ l ~ 

\._jl7\ 

··retiz c a IH1~<1o cujo Deus-: 0 s~llhor ... 
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QUANTI DADE 

34 

92 

07 

07 

07 

06 

06 

03 

10 

03 

08 
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ANEXO Ill 

ATRIBUI<;:OES DOS CARGOS EM FUN<;:Ao GRATIFICADA 

(ART. 17) 

A) FUN<;:AO GRATIFICADA: DIRETOR DE ESCOLA 

I~TRIBUIC::OES 
a) Representar a escola na comunidade; 

b) Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes estabelecidas 

pelo Conselho Estadual de Educa<;ao. pela Rede Municipal de Educa<;ao e 

Administra<;ao Municipal, 

c) Coordenar, em consonancia com a Secretaria de Educa<;ao, a elabora<;ao, a 

execugao e a tlvaliagao da proposta politico-pedagogico da escola; coordenar a 

implantagao da proposta politico-pedag6gico da escola, assegurando o cumprimento 

do curricula e do calendario escolar; 

d) Organizar o quadro de recursos humanos da escola com as devidas atribui<;6es de 

acordo com os cargos provides; 

e) Administrar os recursos humanos. materiais e financeiros da escola; 

f) Velar pelo cumprimento do trabalho de cada docente; 

g) Divulgar a comunidade escolar a mov1menta<;ao financeira da escola; 

h) Apresentar, anualmente, a Secretaria Municipal de Educa<;ao e comunidade escolar, 

a avalia<;ao interna e externa da escola e as propostas que visem a melhoria da 

qualidade de ensino, bem como discutir e analisar sugest6es de melhoria, a fim de 

implementa<;ao;; 

1) Manter o tombamento dos bens publicos da escola atualizado, zelar pela sua 

conservac;:ao; 

j) Assessorar discuss6es e estudos de temas que envolvam o cumprimento das normas 

educacionais; 

k) Articular com as familias e comunidade, criando processes de integra<;ao da 

sociedade com a escola; 

I) Avaliar o desempenho dos professores sob sua d1rec;:ao; 

m) Executar tarefas afins. 

::~UISI~~:~~~::OVIME~~~ .Se~-efe~I:O._no_~:~lsteriop~blico :untclpal~----
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B)- FUN<;:AO GRATIFICADA: COORDENADOR ESCOLAR 

ATRIBUI(:OES: 

a) Participar da elabora<;:ao da Proposta Pedag6gica da Escola; 

b) Planejar as atividades diarias de acordo com as normas estabelecidas pelo Diretor; 

c) Verif1car as condic;:6es de h1g1ene da Escola; 

d) Fazer cumprir os horarios e atividades de seu turno, controlando a frequt'mcia e 

e) 

f) 

g) 

h) 

pontualidade do pessoal; 

Registrar as ocorrencias verificadas no seu turno de trabalho; 

Participar das atividades de Escola 

Atender as pessoas que procuram a Escola, encaminhando-as ou solucionando o 

caso quando estiv"'r dentro de suas atribui<;:6es; 

Fazer trabalho integrado com as equipes pedag6gicas, diretor e pais de alunos para 

decis6es quanta a problemas disciplinares discentes; 

i) Abrir o livro de ponto no inicio do seu turno. 

"Feli7. C a n<tt;iin <.:u.io Dcu~ Co Scnhor'' 
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ANEXOIV 

DESCRI9AO DOS 

CARGOS EM FUNCAO GRAT~FICADA DO MAGISTERIO 

DENOMINA<;;AO PERCENTUAL 
REFERENCIAS QUANTI DADE CARGA HORARIA de 

DO CARGO GRATIFICAc;;Ao 

Diretor Escolar "A" FG1 07 30h 

Diretor Escolar "B" FG2 02 40h 

Diretor Escolar "C" FG3 02 40h 

Diretor Escolar "0" FG4 01 40h 

Coordenador Escolar FG5 15 25h 
• 
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