PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
Estado do Espírito Santo
===================================================================================================

PORTARIA SEMEC Nº 121/2017,
121
27 de Dezembro de 2017.
Dispõe sobre a ampliação da carga
horária para os profissionais de
ensino em regência de classe e em
função pedagógica.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO
PREFEIT MUNICIPAL DE RIO NOVO DO
SUL/ES e a SECRETÁ
ÁRIA
RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,
usando de suas atribuições legais, conforme determina o Art. 30 da
Constituição Federal, bem como os Arts. 70 e 71 da Lei Orgânica Municipal e
Considerando o disposto na Lei 736 de 26 de dezembro de 2017.
Considerando a seção II do Capítulo VI da Lei nº 422/2010 (Estatuto dos
Profissionais do Magistério Público Municipal).
RESOLVEM:
Art. 1º - Aplicar ao profissional de ensino, ocupante de cargo efetivo,
que esteja no exercício
ício de regência de classe, coordenação escolar e função
pedagógica, a carga horária especial (CHE) prevista no art. 29 da Lei
422/2010 (Estatuto dos profissionais do Magistério Público Municipal) Lei
736, de 26 de dezembro de 2017.
§ 1º A carga horária especial
especial é caracterizada como exercício
temporário de atividades de Magistério, de excepcional interesse do ensino,
atribuída ao professor efetivo em função de regência de classe, que não
acumule cargos.
§ 2º – O número de horas aula semanais, correspondente à carga
horária especial, não excederá a 40 (quarenta) horas.
§ 3º - A ampliação da carga horária do professor em função
pedagógica não excederá a 40 (quarenta) horas.
§ 4° - Em todas as concessões de
de Carga Horária Especial, será
observada a vedação legal de acumulação ilegal de cargos, conforme
preceitua a Constituição Federal Artigo 37,§ 10 e Artigo 40, §11 e o decreto
Estadual n° 2724 R de 06 de Abril de 2011, Artigo 1°, § 2º e artigo 2°.
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Art. 2º - A carga horária especial será autorizada para as aulas das
disciplinas de Arte e Educação Física nos seguintes casos:
I - vacância;
II - ampliação efetiva da carga horária do currículo escolar;
III - funcionamento da escola em tempo integral;
IV - caracterização
aracterização de necessidade de acordo com
estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
V - quando ocorrer substancial aumento de matrícula.
VI -

critérios

Art. 3º - Para inclusão do professor em função de regência de classe
na carga
a horária especial será observada a seguinte ordem de prioridade:
I – o professor com maior tempo de efetivo exercício na Unidade
Escolar onde surgiu a vaga;
II – o professor localizado na unidade escolar no concurso de remoção
realizado em 2017;
III – o professor com maior tempo de efetivo exercício na Rede
Municipal de Educação;
IV - mais idoso.
V - Não ter o candidato avaliação negativa (inferior a 70%) na Carga
Horária Especial (CHE), no ano de 2017.
201
Art. 4º - Para a inclusão do professor em função pedagógica
pedagógica na carga
horária especial observar-se-á
observar
os seguintes casos:
IEstar desempenhando a função na Unidade Escolar ou Secretaria
Municipal de Educação;
IIEstar atuando em escola com dois turnos de funcionamento;
III- Coordenar atividades pedagógicas essenciais, de excepcional
interesse do ensino.
Art. 5º - É vedada a inclusão na carga horária especial de professor
que tenha tido avaliação negativa ou ocorrências registradas pela escola
e/ou SEMEC no ano de 2017.
201
Art. 6º - A inclusão do professor na carga horária especial dar-se-á
dar
em caráter temporário.
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Art. 7º - É competente para autorizar a carga horária especial a
Secretária Municipal de Educação e Cultura.
§ 1º – As propostas serão formuladas em modelo próprio fornecido
pela Secretaria Municipal
ipal de Educação e Cultura.
§ 2º - As inscrições serão realizadas na Secretaria Municipal de
Educação e Cultura, no período de 28/12/2017 à 04/01/2018 das 7:00 as
13:00 horas.
Art. 8º - A convocação dos candidatos inscritos será realizada por
meio de Edital
al a ser afixado na SEMEC, especificando local, dia e hora para
escolha de vagas existentes.
Art. 9º - O valor da hora-aula
hora aula de trabalho na carga horária especial
será igual ao valor da hora de trabalho na carga horária básica.
Art. 10 – Sobre o valor da
da hora de trabalho na carga horária especial
será calculado proporcionalmente, em relação ao valor da hora de trabalho
estabelecida para a carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais, em
cada padrão.
Art. 11 - A Carga Horária Especial será automaticamente suspensa
quando o servidor se afastar de suas atividades, por motivo justificado, por
período superior a 15 (quinze) dias consecutivos no decorrer do período de
inclusão do professor na carga horária especial,
especial, em razão do excepcional
interesse do ensino.
§ 1º O pagamento dos valores referentes à carga horária Especial será
automaticamente restabelecido após o término do afastamento.
§ 2º O servidor que se afastar por período superior a 15 (quinze) dias
intercalados ou contínuos não receberá o valor relativo a Carga Horária
Especial (CHE) referente aos dias excedentes, devendo estes dias serem
imediatamente comunicados por meio de ofício
ofício a Secretaria Municipal de
Educação para providencias junto ao RH.
Art. 12 - O profissional de ensino que esteja no exercício de regência
de classe e não acumule cargo deverá fazer sua inscrição, antes do término
do ano letivo, para o ano letivo subseqüente,
subseqüente, caso tenha interesse em
ampliar sua carga horária, conforme anexo I desta portaria.
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Art. 13 – O profissional que solicitar o cancelamento da carga horária
especial antes do término do período previsto ficará impedido de ampliar sua
carga horária no ano da desistência
Parágrafo único – A carga horária especial poderá ser revogada, se
cessada a necessidade da Rede Municipal de Ensino ou quando o profissional
não corresponda satisfatoriamente e receba avaliação negativa do diretor da
escola ou da SEMEC
C quando estiver em exercício em escola da zona rural.
Art. 14 - Será tornada sem efeito a inclusão de professor na carga
horária especial quando promovida em desacordo com o disposto nesta
portaria, hipótese em que houver indevidamente recebido.
Art. 15 - Ao diretor da unidade escolar cabe a responsabilidade pela
avaliação e controle da concessão da carga horária especial, exceto nas
escolas rurais, as quais são de responsabilidade da SEMEC.
Art. 16 - Baixado o ato de autorização na carga horária especial
especi
compete ao Setor de Pagamento de Pessoal da Prefeitura Municipal e dos
Recursos Humanos adotarem as providências quanto ao pagamento.
Art. 17- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 18 – Revogam-se
Revogam
as disposições em contrário.
REGISTRE-SE.
SE. PUBLIQUE-SE.
PUBLIQUE
CUMPRA-SE.

Rio Novo do Sul, 27 de dezembro de 2017.

THIAGO FIORIO LONGUI
Prefeito Municipal

MARLENE DECOTÉ TELLES
Secretária Municipal de Educação e Cultura
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ANEXO I
SECRETARIA
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE
MUNICIPAL DE
DESEMPENHO DA
EDUCAÇÃO E
CARGA HORÁRIA ESPECIAL
CULTURA
CATEGORIA: PROFESSOR
MATRÍCULA:
NOME:
ESCOLA:
Relacionamos abaixo um conjunto de características desejáveis. Analise cada
uma delas e indique ao lado somente UM conceito possível, a saber:
C – ALGUMAS
A – SEMPRE
VEZES
E – (OUTRO) - DESCREVER
B – MUITAS VEZES
D – DIFICILMENTE
DIMENSÃO INSTITUCIONAL – Características que agregam valor e
contribuem para o desenvolvimento da Escola
Itens de verificação
Conceito
A
B
C
D E
1. Participou efetivamente
dos eventos promovidos pela
SEMEC
2. Participou efetivamente de
reuniões, grupos de estudo e
outros eventos promovidos
pela escola ou SEMEC.
3. Participou efetivamente e
envolveu-se
se nas atividades
propostas pela escola.
4. Participa efetivamente do
processo
de
integração
escola-família.
5. Zela pela preservação do
patrimônio escolar.
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DIMENSÃO PEDAGÓGICA – Características
aprendizagem
Itens de verificação
Conceito
6Demonstra A
B
C
D E
comportamento ético com os
alunos (são comportamentos
não éticos: uso de celular,
falta de domínio de turma,
saídas
desnecessárias
de
sala,
atrasos,
falta
de
aproveitamento do tempo
em sala de aula etc...)

7Demonstra
entre
discurso
so
pedagógica

do

processo

ensino

coerência
e
ação

8.
Planeja,
executa,
acompanha
e
avalia
o
desenvolvimento educacional
dos alunos, proporcionandoproporcionando
lhes
oportunidade
de
aprender.

9.
Promove
saudável
interação na sala de aula e
atividades
extra
classe,
estimulando
o
desenvolvimento de autoauto
imagem
positiva,
de
autoconfiança, autonomia e
respeito entre os alunos.
10.
Executa
todos
registros
necessários

os
à
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documentação
escolar,
mantendo-os
os atualizados.
DIMENSÃO ATITUDINAL – Características que aparecem nas atitudes,
comportamentos e são um diferencial no professor.
Itens de verificação
Conceito
B
C
D E
11. Cumpre a jornada de A
trabalho a (efetivo + CHE)
pré-estabelecida,
estabelecida,
incluindo
planejamento das atividades
diárias (PL),
tanto no
aspecto horário como em
freqüência,
não
apresentando
afastamento
mesmo
que
justificado
(faltas/atestados/licenças) de
forma a desenvolver plena e
satisfatoriamente
suas
atribuições.
12.
Houve
ocorrência
registrada
pelo
diretor,
pedagogo
ou
pelo
coordenador
por
comportamento inadequado
ou reclamação
ação de pais.
Deve-se
se observar os critérios
a seguir de pontuação: A –
O(zero) ocorrência; B – 1
(uma) ocorrência); C – 2
(duas) ocorrências; D – 3
(três) ocorrências e E – mais
de 3 (três) ocorrências.

13. Preocupa-se
se com seu
desenvolvimento profissional,
tomando
para
si
a
responsabilidade de mantermanter
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se atualizado.

14.
Tem
maturidade,
estabilidade e inteligência
emocional no relacionamento
com seus pares, superiores,
colaboradores,
alunos
e
familiares.

15. Para resolver os casos
que surgem no trabalho, não
só aplica as soluções que lhe
são
apresentadas,
como
busca alternativa, a fim de
cumprir
suas
obrigações
dentro das normas e da
melhor maneira possível.
OBSERVAÇÃO:

DAT
A

ASSINATURA DO
DIRETOR/SECRETÁ
RIA

ASSINATURA 2º
AVALIADOR

ASSINATURA 3º
AVALIADOR

d
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ANEXO II
SECRETARIA
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE
MUNICIPAL DE
DESEMPENHO DA
EDUCAÇÃO E
CARGA HORÁRIA ESPECIAL
CULTURA
CATEGORIA: PEDAGOGO
MATRÍCULA:
NOME:
ESCOLA:
Relacionamos abaixo um conjunto de características desejáveis. Analise cada
uma delas e indique ao lado somente UM conceito possível, a saber:
C – ALGUMAS
A – SEMPRE
VEZES
E – (OUTRO) - DESCREVER
B – MUITAS VEZES
D – DIFICILMENTE
DIMENSÃO INSTITUCIONAL – Características que agregam valor e
contribuem para o desenvolvimento da Escola
Itens de verificação
Conceito
A
B
C
D E
1. Participou efetivamente da
execução do projeto políticopolítico
pedagógico/proposta
pedagógica da escola.
2. Participou efetivamente de
reuniões, grupos de estudo e
outros eventos promovidos
pela escola ou SEMEC.

3. Participou efetivamente e
envolveu-se
se nas atividades
propostas pela escola.
4. Participa efetivamente do
processo
de
integração
escola-família.
5. Zela pela preservação do
patrimônio escolar.
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DIMENSÃO PEDAGÓGICA – Características
aprendizagem
Itens de verificação
Conceito
A
B
C
D E
6- Realiza e participa dos
planejamentos semanais.

do

processo

ensino

7- Assessora os professores
na escolha e utilização de
procedimentos e recursos
didáticos adequados para
atingir
os
objetivos
educacionais.

8. Participa do processo de
avaliação
escolar
e
recuperação
de
alunos,
analisando coletivamente as
causas do aproveitamento
veitamento
insatisfatório
e
propõe
medidas para superá-los.
los.
9. Coordena as reuniões do
Conselho de Classe, sobre
questões
voltadas
a
aprendizagem, levantamento
de dados, pesquisa relativas
a desempenho e dificuldades
dos alunos promovendo um
direcionamento
o
da
ação
docente para superação do
problema;
10.
Analisa
o
processo
ensino-aprendizagem,
sugerindo
estratégias
favoráveis
ao
seu
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aperfeiçoamento;

DIMENSÃO ATITUDINAL – Características que aparecem nas atitudes,
comportamentos e são um diferencial no professor.
Itens de verificação
Conceito
A
B
C
D E
11. Cumpre a jornada de
trabalho (Efetivo + CHE) prépré
estabelecida
tanto
no
aspecto horário como em
freqüência,
não
apresentando
afastamento
mesmo
que
justificado
(faltas/atestados/licenças) de
forma a desenvolver plena e
satisfatoriamente
suas
atribuições.

12.
Houve
ocorrência
registrada
pelo
diretor,
pedagogo
ou
pelo
coordenador
por
comportamento inadequado
ou reclamação de pais.
Deve-se
se observar os critérios
a seguir de pontuação: A –
O(zero)
ro) ocorrência; B – 1
(uma) ocorrência); C – 2
(duas) ocorrências; D – 3
(três) ocorrências e E – mais
de 3 (três) ocorrências.

se
13. Preocupa-se
desenvolvimento

com

seu
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profissional, tomando para si
a
responsabilidade
de
manter-se atualizado.

14.
Tem
maturidade,
estabilidade e inteligência
emocional no relacionamento
com seus pares, superiores,
colaboradores,
alunos
e
familiares.

15. Para resolver os casos
que surgem no trabalho, não
só aplica as soluções que lhe
são
apresentadas,
como
busca alternativa, a fim de
cumprir
suas
obrigações
dentro das normas e da
melhor maneira possível.
OBSERVAÇÃO:

DAT
A

ASSINATURA DO
DIRETOR/SECRETÁ
RIA

ASSINATURA 2º
AVALIADOR

ASSINATURA 3º
AVALIADOR
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ANEXO III
CADASTRAMENTO PARA CARGA HORÁRIA ESPECIAL DE PROFESSOR

Nome:________________________________________________________
____ Cargo MaMPA___
MaMPA___ Data de Admissão: ___/____/____
_
Matrícula n.º________
Habilitação: ___________________________________________________
Unidade de exercício
io ____________________________________________
Data de assunção na escola ____/ ____/ ______
email - _______________________________________________________
_______________________________________________________
Turno de exercício: ( ) Matutino

( ) Vespertino

Telefone fixo: ____________________ / Celular _____________________
Manifesta interesse por ampliar a carga horária para 40 (QUATENTA)
horas semanais, estando ciente de que terá prioridade, pela ordem, o
profissional:
I – o professor com maior tempo de efetivo exercício na Unidade
Escolar onde
e surgiu a vaga;
II – o professor localizado na unidade escolar no concurso de remoção
realizado em 2017;
III – o professor com maior tempo de efetivo exercício na Rede
Municipal de Educação;
IV - mais idoso.
Rio Novo do Sul, _____ de ____________________
____________________ de 201____.
201

__________________________________________
Assinatura do (a) professor (a)
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