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PREFEITURA MUNICIPAL 

O TJtABALHO CONTIWUA 

LEI N0 285/2008 

"REESTRUTURA O PLANO DE CARGOS E 

CARREIRA DO PESSOAL DO QUADRO DO 

SISTEMA PUBL1CO MUNICIPAL DE 
EDUCAQAO DE (ATI - PE E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS". 

0 Prefeito do Municipio de lati - Estado de Pernambuco, Hernani Tenorio 
Falcao, no uso de suas atribuigoes que a Camara Municipal aprovou e Eu 

sanciono; 

CAPITULO I 

DAS DISPOSigOES PRELIWIINARES 

Art. 1° - Esta Lei consolida os principios e normas estabelecidos no 
Piano de Gargos e Carreira do Sistema de Educagao do Municipio de lati, em 

consonancia com a Constituigao Federal/88, as Emendas Constitucionais n0 

14/1996, n0 19/1998 e n0 53/2006 as Leis Federais n0 9.424/96, n0 9.394/96 e 
11.494/2007, a Resolugao n0 03/97 do Conselho Nacional de Educagao e 

legislagao municipal aplicavel. 

Art. 2° - Para efeito desta Lei. o Quadro do Sistema Pubiico Municipal de. 
Educagao do Municipio de lati e formado pelos servidores que exercem as 

fungoes dos Cargos de Carreira de Nivel Fundamental, Medio e Superior, dos 

grupos ocupacionais relatives aos objetivos finalisticos da Secretafia de 
Educagao Municipal. 

CAPITULO II 

DOS OBJETIVOS DO PLANO DE CARGOS E CARREIRA DO SISTEMA 
PUBLICO MUNICIPAL DE EDUCACAO 

Art. 3° - O Piano de Cargos e Carreira do Sistema Publicb Municipal de 
lati. objetiva o aperfeigoamento profissional continuo e a valorizagao do 

servidor atraves de remuneragao condigna, bem como a meihoria de 

desempenho, de pfgdutividade e da qualidade dos servigos prestados a 
populagao do Municipio. 
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PREFEITURA MUNICIPAL 

O TAABALHO COWTINUA 

Art. 4° - O Piano de Cargos e Carreira do Sistema Publico Municipal de 
lati contempla tambem os seguintes objetivos especificos: 

I - adotar os principios da habilitapao e do merito para ingresso e 

desenvoivimento na carreira; 

II - integrar o desenvoivimento profissional de seus servidores ao 

desenvoivimento da educapao no Municlpio, visando padrao de qualidade; 

Ml - promover a educagao, visando o pleno desenvoivimento da pessoa 

e seu prepare para o exerclcio da cidadania; 
,v—y 

IV - garantir a iiberdade de ensinar, aprender, pesquisar e divulgar o 

pensamento, a arte e o saber, dentro dos ideais de democracia; 

V - participar da gestao democratica do Ensino Publico Municipal; 

VI - estabelecer o Piso Salarial Profissional, compativel com a profissao 

e a tipicidade das funpoes; 

VII - assegurar urn salario condigno para o servidor da eduoapao 

mediante qualificapao profissional e crescimento na carreira; 

VIII - garantir ao profissional da educapao os meios necessarios para o 

provimento de conheoimentos, valores e habilidades compativel com a polltica 

institiicional da Secretaria de Educapao Municipal; 

IX - estimular o aperfeipoamento, a especializapao e a atualizapao, bem 
como a melhoria do desempenho e da qualidade dos servipos prestados ao 

conjunto da popuiapao do Municlpio de lati, 

X - possibilitar a diferenciapao organizacional sem que haja duplicidade 

das atividades exercidas; 

XI - subsidiar a gestao de recursos Humanos quanto a; 

a) recrutamentd e selepao; 

b) programas de qualificapao profissional; 

c) correpao de desvio de funpao; 

d) programas de desenvoivimento de carreira; 

e) quadro de lotapao ideal;" 
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PREFEITURA MUNICIPAL 

' 

O TAABALHO CONTIMUA 

CAPITULO 111 
DOS CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

Art. 6° - Para efeito desta Lei: 

I - CARGO: e o conjunto de atribui96es substancialmente identicas 

quanta a natureza prpfissional das tarefas executadas e as especificapoes 
exigidas para o seu ocupante, com posipao definida na estrutura 

organ izacional; 

II - CARGO PUBLICO: e o conjunto de atribuigoes e responsabilidades 

atribuidas a um servidor publico. com as caracteristicas de criapao por Lei, 
denominagao propria, numero certo e pagamento pelos cofres publicos; 

III - CARRE1RA: e a sequencia logica e hierarquica de cargos dispostos 

em uma sucessao de nlveis, segundo a escolaridade e a quaiificapao 

profissional exigidas, destinada a norteaf a evolugao da vida furicidnal do 

servidor no Quadro do Sistema de Educagao. 

IV - GRUPO OCUPACIONAL; e a divisao das carreiras e cargos dentro 
do Piano de Cargos do Sistema de Educagao, correspondendo as areas de 

atividades funcionais; 

V - QUADRO DO SISTEMA DE EDUCACAO: e o quadro formado pelos 

cargos e carreiras de nivel medio e superior do grupo ocupacional do 

magisterio e pelos cargos e carreiras de nivel fundamental, medio e superior do 

grupo ocupacional de apoio administrativo; 

VI - EVdLUQAO FUNCIONAL - e o crescimento do servidor na carreira 

atraves de procedimentos de progressao; 

VII - NIVEL: e a divisao das carreiras do Quadro do Sistema de 
Educagao segundo o grau de escolaridade ou formagao profissionai; 

VIII - CLASSE: e o conjunto de cargos iguais quanta a natureza, grau 

de responsabiltdade e complexidade de atribuigoes, integrantes de uma serie 

de classes; 

IX - SERIE DE GLASSES: e o conjunto de classes superpostas e 

integrantes do mesmo nivel, correspondente a cargos de uma mesma 
denominagao, semelhantes quanta, a natureza, grau de complexidade e 
responsabilidade das atribuigoes, constituindo a linha natural de progressao do 

servidor; 
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PREFEITURA MUNICIPAL 

O T/tABALHO CONTIMUA 

X - FAIXA: e a subdivisao de um nivel em escalas horizontals, 
correspondente a diversas classes de vencimento, constituindo a linha natural 

de progressao do servidor; 

XI - HORA: tempo de trabalho que corresponde a sessenta (60) 

minutos. 

XII - HORA-AULA: tempo reservado a regencia de ciasse, com a 
participagao efetiva do aluno, realizado em sala de aula ou em outros locals 

adequados ao processo ensino - aprendizagem, cada hora-aula abrange um 

tempo de cinquenta minutos; 

XIII - HORA-ATIVIDADE: tempo cumprido na escola ou fora dela, 

reservado para estudo, planejamento, avaliagao do trabalho didatico, reuniao, 

articulaoab com a corhunidade e outras atividades de carater pedagogico, cada 
hora-atividade abrange um tempo de cinquenta minutos; 

XIV - QUADRO PERMANENTE: quadro composto por cargos de 
provimento efetivo, reunidos em grupos e escaionados em nlveis e classes; 

XV - QUADRO SUPLEMENTAR: quadro composto por cargos nao 
corapatlveis com o sistema de classificagao instituido por esta Lei. 

CAPITULO IV 

DOS GRUPOS OCUPACIONAIS E DA ESTRUTURA DE GARGOS E 
CARREIRAS 

Art. 6° - A estrutura de cargos e carreiras do Quadro de Pessoal do 
Sistema Publico Municipal de Educagao de lati e composto de Parte 
Permanente e Parte Suplementar e representa o conjunto das fungoes 

relacionadas com o atendimento dos objetivos da Secretaria de Educagao. 

Paragrafo unicp; Compoem o quadro de pessoai permanente da rede 

Publica Municipal de Educagao de lati, os cargos do Anexo I desta Lei. 

SEQAOI 

DA NATUREZA DOS GRUPOS OCUPACIONAIS 

Art. 7° - Ficam criados no Quadro do Pessoal Permanente do Sistema 

Publico Municipal de Educagao de lati, os grupos ocupacionais de magisterio e 
de apoio administrative, com suas respectivas carreiras. 
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PREFEITURA MUNICIPAL 

O TAABALHO COMT1NUA 

§ 1° - Considera-se profissionais do magisterio da educagao; docentes, 

profissionais que oferecem suporte pedagogico direto ao exerctcio da doc^ncia; 
diregao ou administragao escolar, planejamento, inspepao, supervisao, 
orientagao educacional e coordenagao pedagogica, cuja atuagao requer 

formagao especifica. 

§ 2° - Por atividade de apoio administrativo entende-se o trabalho 

relative a apoio tecnico-administrativo, que requer formagao de nlvel 

fundamental e medio. 

Art. 8° - Os grupos ocupacionais do Quadro do Pessoal Permanente do 
Sistema Publico Municipal.de Educapaoterao a seguinte composipao: 

I - GRUPO 1; Magisterio e Tecnico- Pedagogico 

a) Cargos de Nivel Superior 
Professor - da Educapao Infantil, series iniciais do Ensino 

Fundamental e series finais do Ensino Fundamental. 

II - GRUPO 2; Apoio Tecnico - Administrativo e Servipos Auxiliares 

a) Cargo de Nivel Superior 
Secretario(a) Escolar 
Nutricionista Escolar 

Fonoaudiologo Escolar 

b) Cargo que requer a formagao em Nivel Medio; 
Assistente Administrativo Educacional 

Vy 
Fundamental 

c) Cargos com escolaridade no ambito do Ensino 

Auxiliar de Servigos Educacionais 

Vigia Escolar/Educacional 
Motorista Escolar/Educacional 

SE^AO II 

DA ESTRUTURA DE CARGOS E CARREIRA 

Art, 9° - Os cargos do Quadro de Pessoal Permanente do Sistema 

Publico de Educagao de lati serao caracterizadds por sua denominagao, pela 
descrigao sumaria e detalhada de suas atribuigoes e pelos requisites de 

instrugao, quaiificagao e experiencia exigidos para o ingresso, como segue; 
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PREFEITURA MUNICIPAL 

O THABAliHO CONT1IVUA 

I - Para o exerdcio do cargo de professor(a) e exigida habilitagao 

espedfica para atuapao nos diferentes mveis e modalidades de ensino, a 

obtida em nivel superior, em curso de licenciatura de graduapao plena. 

II - Excepcionalmente, conforme estabetece o artigo 62 da Lei n0 9.394 

de 20/12/1996, devera ser admitida como formagao minima para o exercicio da 

docencia, na educapao infantil, nas series inlciais do ensino fundamental e na 

educapao especial, a obtida em nivel medio com formapao de magisterio. 

III - Do professor quando em atividades de diregao ou administragao 
escolar, planejamento, inspegao, supervisao e orientagao edueacional para a 

educagao basica, sera exigida graduagao em pedagogia ou em nivel de pos- 

graduagao, a criterio da instituigSo de ensino, garantida, nesta formagao, a 

base comum nacional. Alem dos requisites de formagao a experiencia docente 
de 02 (dois) anos e pre-requisito dessas atividades. 

Paragrafo unico - Para as atividades de Diretor ou Administrador 

Escolar e permitido o ingresso na fungao o professor graduado em qualquer 
area com especializagao "pos-graduagao" em Gestao Escolar ou Administragao 

de Sistemas de' Ensino. Admitindo-se o que estabelece o Conselho Estadual de 
Educagao. para atendimento as necessidades educacionais municipais. 

IV - Para o exercicio do cargo de Assistente Administrative Edueacional, 

e exigida a fortnagao em Nivel Medio. 

V - Para o exercicio do cargo de Secretdrio Escolar e exigida a 

formagao em Nivel Superior, 

Paragrafo unico - Admitindo-se tambem para o exercicio do cargo de 

secretario(a) escolar, o que estabelece o Conselho Estadual de Educagao, 

para atendimento as necessidades educacionais municipais. 

VI - Para o exercicio do cargo de Nutricionista Escolar e exigida a 

formagao em Nivei Superior. 

VU - Para o exercicio do cargo de Vigia Escolar/Educacional e exigido 

como habilitapao ter cursado o ensino fundamental corapleto. 

VIII - Para o exercicio do cargo de Auxiliar de Servipos Educacionais e 

exigido como' habilitagao ter cursado o ensino fundamental completo. 

IX- Para o exercicio do cargo de Motorista Escoiar/Educacional e 

exigido como habilitagao o ensino fundamental completo e habilitagao 
conforme estabelece o Codigo Nacional de Transito. 
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PREFEITURA MUNICIPAL 

# 

O TAABALHO COVT1MUA 

X - Para o exercicio do cargo de Fonoaudi6logo(a) Escolar e exigida a 

formagao em Nivel Superior. 

Art. 10 - Os cargos do Quadro de Pessoal Permanente do Sistema 

Publico de Educagao de lati serao distribmdos na carreira em niveis, faixas e 

classes; 

I - 0 Grupo Ocupacional Magisterio e composto por nfveis assim 

designados: NSvel Especial I, Nivel II, Nivel III e Nivel IV aps quais estao 

estabelecidos criterios de formapao, habilitapao e titulagao. 

II - O Grupo .Ocupacional de Apoio Tecnico-Administrativo e Servipos 

Auxiliares e composto por niveis assim designados: Nivel I, Nivel II, Nivel III e 

Nive! IV aos quais estao estabelecidos criterios de formapao, habilitapao e 
tituiapao. 

III - As Classes representam a progressao por tempo de servipo e sao 
representadas pelas letfas maiusculas A, B, C e D. 

IV - As Faixas representam a progressao por merecimento atraves da 

avaliapao de desempenho e sao representadas pelas letras minusculas "a", "b", 
"c" e "d". 

CAPITULO V 

DO PROVIWiENTO E DESENVOLVIW1ENTO NA CARREIRA 

SEQAOi 
DO PROVIMENTO 

Art. 11 - Os cargos do Sistema Publico Municipal de Educapao sao 

acessiveis aos brasileiros n'atos ou naturalizados, que preencham os requisitos 
estabelecidos em Lei, sendo o ingresso na primeira faixa da ciasse inicial (faixa 

"a", ciasse A) dp respectivo nivel de carreira, atendidos os requisitos de 

qualificapao profissional e habilitapao, por Concurso de provas ou de provas e 
tituios. 

Art 12-0 Concurso Publico tera validade de ate 02 (dois) anos, 

podendo ser prorrogado, uma unica vez, por igual periodo. 

Art. 13 - E asseguradp is pessoas portadoras de deficiencia o direito a 

inscreverem-se em concurso publico para provimento de cargo cujas 

atribuipoes sejam compativeis com a deficiencia, de acordo com a legislagao 
em vigor. 

■I 
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PREFE1TURA MUNICIPAL 

O TKABAIHO CONTWUA 

SEQAO II 

DO ESTAGIO PROBATORIO 

Art. 14 - Estagio probatorio e o penodo inicial, de tres anos de 

efetivo exerdcio, do funcionario nomeado em virtude de concurso e 

tern por objetivo aferir a aptidao para o exerddo do cargo mediante 

a apuragao dos seguintes requisites: 

I - idoneidade moral; 

II - assiduidade; 

III - disciplina; 

IV - eficiencia. 

§ 1° - Se no curso dp estagio probatorio, for apurada, em 

processo regular, a Inaptidao do funcionario para o exerdcio do 

cargo, ele sera exonerado. 

§ 2° - No curso do processo a que se refere o paragrafo 

anterior, e desde a sua instauragao, sera assegurada ao funcionario 

ampla defesa que podera ser exercitada pessoalmente ou por 

intermedio de procurador habiiitado, conferindo-se-lhe ainda, o prazo 

de dez dias para juntada de documentos e apresentagao de defesa 

escrita, 

§ 3° - 0 termino do prazo do estagio probatorio sem 

exoneragao do funcionario importa em declaragao automatica de sua 

estabilidade no servigo publico, 

§ 4° - Pica dispensado do estagio probatorio de que trata o 

presente artigo, o funcionario nomeado por concurso, desde que 

conte, a epoca, tres (3) anos de efetivo exerdcio como contratado no 

Munidpio, em fungoes identicas aquelas para as quais prestou 

concurso. 

§ 5° - O estagio probatorio ficara suspenso na hipotese das seguintes 

licengas: 

i - Por motivo de doenga em pessoa na familia; 

•W 
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PREFEITURA MUNICIPAL 

O TAABALHO COMT1NUA 

II - Para acompanhar conjuge ou companheiro. que tambem seja 

servidor publico, civil ou militar nos termos da legislaijao em vigor; 

III - Para ocupar cargo publico efetivo; 

IV - Para assumir funpao gratificada dentro do proprio sistema de ensino 

desde que atenda aos requisites legais. 

§ 6° - O estagib probatorio sera retomado a partir do termino das 

licenpas especificadas no paragrafo primeiro. 

§ 7° - Durante o estagio probatorio do ocupante de cargo da Rede 

Piiblica Municipal de Ensino, serao proporcionados meios para sua integrapao 

e desenvolvimento de suas potenciaiidades em relapao ao interesse publico, 
garantido atraves de acompanhamento pela equipe de suporte pedagogico. 

§ 8° - Cabe a Secretaria Municipal de Educapap garantir os meios 

necessarios para acompanhamento e avaliagao do desempenbo dos seus 

servidores em estagib probatorio, 

SEQAO III 

DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA 

Art. 15-0 desenvolvimento na carreira dos cargos do Sistenia Publico 

Municipal de Educagao podera ocorrer apbs 03 (tres) anos de efetivo exercicio 

em classe e faixa iniciai, mediante os procedimentos de; 

§ 1° - Progressao Horizontal - passagem do servidor de uma classe 

para a seguinte, obedecidos os criterios de tempo de servigo conforme artigo 

72 desta Lei. 

§ 2° - Progressao Vertical - passagem do servidor de urn nivel para o 

outro imediatamente superior dentro de urn mesma classe, ou passagem do 
servidor de uma faixa para a seguinte dentro de uma mesma classe e mesmo 

nivel. 

I _ Progressao Vertical ppr Desempenbo- passagem do servidor de uma 

faixa para a seguinte dentro de uma mesma classe e mesmo nivel, 
obedecendo os criterios especificados para a avaliagao de desempenbo e o 

tempo de efetiva permanencia na faixa. 

[I _ Progressao por Nova Habilitagao / Titulagao — passagem do servidor 

de urn nivel para o outro, conforme a exigencia de titulagao de cada nivel 
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PREFEiTURA MUNICIPAL 

O TAABALHO CONTINUA 
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de atuagao: 

a) o servidor que adquirir nova habilita^ao/titulagao, passara para a 

grade de vencimentos correspondente ao Nivel da nova 
habilitaqao/titulayao respeitando a classe e a faixa em que ele se 

encontrava, obedecidos os criterios estabelecidos no "caput" deste 

artigo. 

b) O professor com acumulapao de cargos prevista em Lei pod era usar 

a nova habilitagao/titulaqao em ambos os Cargos, obedecidos 
. criterios estabelecidos neste artigo. 

Art. 16-0 desenvolvimentd na carreira dos Cargos do Sistema Publico 
Municipal de Educagao tem as fungoes de promover possibilidades e 

perspectivas de crescimento e qualificagao profissional e produtividade no 

trabalho, reunindo interesses do Municipio e do servidor. 

Art. 17 - Para atendimento as despesas decorrentes do artigo anterior o 

Municipio nao podera despender com pessoal mais do que o percentual 

estabelecido pela legisiagao vigente. 

SUBSEQAOI 

DA PROGRESSAO HORIZONTAL 

Art. 18 - A Progressao horizontal dar-se-a por tempo de servigo, 

conforme artigo 72 desta Lei. 

SUBSEQAO II 

DA PROGRESSAO VERTICAL 

Art. 19 ~ A Progressao Vertical por desempenho ocorrera, para o 

servidor que alcangar no mm imp 70% (setenta por cento) da pdntuagao 

maxima definida no processo de avaliagao de desempenho. 

Art. 20 - O servidor concorrera a progressao quando se encontrar na 
faixa inicial ou em faixa intermediaria de uma serie de classes, desde que 

cumpra o intersticio de 02 (dois) anos, apos o cumprimento do estagio 
probatorio. 

/ 
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Paragrafo Unico - A Progressao Vertical dever^ observar a ordem 

seqiiencial de disposigao das faixas, vedada a ascensao para outra faixa que 

nao a imediatamente superior. 

Art. 21 - A Progressao Vertical por Desempenho ocorrera sempre que o 

servidor, situado em faixa de sua respectiva s^rie de classes, obtiver no 

minimo 70% (setenta por cento) dos pontos possiveis no processo de 
avaliapao a que for submetido. 

Art 22 - A Promogao por avaiiagao de desempenho e a passagem do 
servidor de uma faixa salaria! para a seguinte, dentro de um mesmo nivel e 

mesrha classe, mediante classificagao obtida pela analise avaliativa de acordo 

com o Anexb V. 

Paragrafo Unico - O ahexo V de que trata d caput deste artigo sera 

elaborado pela comissao de avaliagao conforme atribuigoes de cada cargo 

constahte do anexo II desta Lei. 

Art. 23 - A avaliagao de desempenho e um processo continuo e 

sistematico de verificagao da atuagao do servidor no cumprimento de suas 
atribuigoes, visando construir um processo de qualidade na educagao publica, 
possibilitando o desenvolvimento profissional na carreira publica. 

Paragrafo Unico - A Progressao Vertical por avaliagao de desempenho 

podera ocorrer a cada 02 (dois) anos para 20% dos servidores por cargo de 

cada Grupo, entre todbs servidores que pbtiveram, no mmimo 70% (setenta por 

cento) dos pontos possiveis no processo de avaliagao estabelecido no Anexo 
V, desta lei, recebendo a cada faixa um acrescimo de 2% (dois por cento), 
conforme tabela de vencimentos - anexo III desta Lei, 

SECAOIV 

DA PROMOgAO 

Art. 24 - Promogao e a elevagao. do funcionario efetivo pelo critbfio de 
avaliagao de desempenho ou por tempo de servigo, a faixa saiarial 

imediatamente superior, dentro do mesmo nlvel e mesma classe, ou de um 

nivel para outro, mediante a elevagao de habilitagao ou titulagao. 

SEQAO V 

DOS CRITERIOS DA PROMOgAO 
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SUBSECAOI 

DOS CANDIDATOS A PROMOgAO 

Art. 26 - A cada 02 (dois) anos no primeiro dia util do mes de janeiro, o 

Setor de Recursos Humanos organizara a rela^ao dos funcionarios a 
concorrerem a promogao e a enviara a comissao de desenvolvimento funcional 

da Secretaria de Educa^ao, acompanhada das respectivas anotatjoes 
funcionais. 

I - A Comissao de Desenvolvimento Funcional da Secretaria de 

Educagao Municipal sera cpmposta de cinco membros com a seguinte 

composigap; o(a) presidente do conselho municipal de educagao, o(a) 
presidente do conselho de acompanhamento e controle social do fundeb, o{a) 

coordenador{a} geral de ensino, o(a) secretario(a) de educapao municipal e urn 
representante do 6rg§o de classe(sindicato). 

II - Cada conselho escolar juntamerite com a diregao e coordenapao de 

cada escola e/ou escolas agrupadas, encaminhara a Comissao de 
Desenvolvimento Funcional da Secretaria de Educagao Municipal 

semestraimente, as fichas avaliativas de todbs os servidores devidamente 

preenchidas e assinadas, sendo o resultado do primeiro semestre entregue ate 

o dia 15 (quinze) do mes subsequente, e o resultado do segundo semestre ate 

o dia trinta de dezembro do ano em curso. 

Paragrafo Unico - A comissao de posse dos dados necessarios 

apurara o merecimento de cada funeionario e fara publicar uma iista daqueles 

que vao concorrer a promopao. 

Art. 26 - Imediatamente apos a publicapao da Iista dos habiiitados sera 

decretado a promopao para a faixa salarial imediatamente superior aquela que 

se encontra o funcionario- 

Art. 27 - So poderao concorrer a promopao os funcionarios efetivos 

que estiverem no exercicio do cargo, ressalvadas as hipoteses consideradas 

de efetivo exercieio pela Lei Federal n0 11,494 de 20 de junho de 2007. 

Art. 28 - Quando o funeionario for colocado a disposipao de orgao 

federal, estadual, municipal ou asspciapao de classe, integrante da 
administrapao direta ou indireta, do Poder Legislative ou do Poder Judiciario, 

por periodo superior a 30 (trinta) dias, nao concorrera a promopao por 
avaliapao de desempenho. 
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Art. 29 - O funcion^rio que ficar suspense por mais de quinze dias 
conforme estabelece o estatuto do servidor publico nao participara do processo 

de avaliaqao no ano em que ocorrer o fato. 

SVBSEQAOII 

DA AVAL1AQAO DE DESEMPENHO 

Art. -20 - A avaliadao de desempenho sera apurada em Boletim de 
Avaliagao Anexo V, desta Lei, o qual servira para registro da apuragao dos 

pontos positives e negatives atribufdos ao funcionario, segundo os criterios 

gerais de desempenho funcional per merecimento especificos estabeiecidos 
neste capitulo. 

Art. 31 - O indice do criterio geral de desempenho funcional sera o 

resultado da verificagao do tempo iiquido de efetivo exercicio em cargo de 
provimento efetivo no Municlpio, respeitando-se o intersticio de dois anos, 

atribuindo-se 100 (cemj pontos pelo desempenho funcional apurado dos 

pontos atribuidos aos quesitos constantes do anexo V. 

Paragrafo 1° - Para fins deste artigo, serao computados como efetivo 

exercicio os periodos definidos no Estatuto dos Servidores Publicos do 
Municipio. 

Paragrafo 2° - A avaliagao de desempenho sera feita pela 

atrib.uigao, no ano, de ate 10(de2) pontos positives a cada urn dos seguintes 

sub-itens conforme descrigao detaihada das atividades de cada cafgo/fungao 

de acordo com o anexo II desta Lei: 

a)Desempenho eficiente no trabalho; 

b)Dedicagad; 
c)Assiduidade: 

d)Pontualidade; 
e)Responsabilidade; 

f) Realizagao de projetos e trabalhos especializados; 

g)Cursos de atualizagao; 
h)Desenvolvimento profissional pela produgao de 

resultados exitosos; 
i) Etica profissional; e 

j) Cumprimento da legislagao. 
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Art. 32 - A avalia§ao do merecimento funciona! sera reaiizada com base 

nas informafoes da ficha funcional, abrangidas pelos criterios especificos de 
Conduta Funcional e Merito Intelectual. 

Art. 33 - Os criterios especificos de conduta funcional terd o indice 

determinado pelo resuitado da soma algebrica dos sub-itens da seguinte forma: 

I - inassiduidade, 01 (um) ponto negative por cada falta injustificada no 
ano; 

II - impbntualidade, 01 (um) ponto negative por grupo de 03(tres) 

entradas atrasadas ou saidas antecipadas por trimestre; 

III - indisciplina, 1 (um) ponto negative para cada advertencia, 2 (dois) 
pontos negatives para cada repreensao, 3 (tres) pontos negatives para cada 

suspensao. 

IV - Improdutividade, 1(um) ponto negative para cada um por cento(1%) 

de alunos com media negativa pela aferigao de avaliacao na disciplina 
trabalhada pelo profissional, cbnsiderando que cada profissiona! devera 

prombver com conhecimento no minimo 70% de seu total de alunos 
trabalhados em cada ano letivo. 

§ 1° - A base de 70% de desenvoivlmento do aluno sera considerada de 

acordo com o diagnbstico realizado no inicio do ano letivo. 

§ 2° - Os pontos negatives atribuidos na forma do inciso IV, deste artigo, 

somente serao computados se a advertencia. repreensao ou destituigao de 

cargo de provimento em corriissao forem aplicadas mediante resuitado apurado 

em inquerito administrativb onde s'eja assegurado amplo direito de defesa ao 
servidor. 

Art. 34 - Pelo criterio especifico de merito intelectual sera levado em 

conta a formagao basica e o aprofundamento tecnico profissional do 
funcionario, exclusivamente nas areas de estudo que digam fespeitb a 

atribuigao do cargo de sua carrelra atuai pu das fungoes exercidas em razao 

dele, atraves de cursos pu treinamento administrados por orgaos publicos ou 
privados a que tenha sido encaminhado o funcionario pela Secretaria de 
Educagao e Cultura. 

Paragrafo Unico - A avaliagao de que trata este artigo sera feita com 
base na soma das cargas horarias dos cursos, as quais serao atribuidas os 
seguintes pontos; 
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I - Grupo Ocupacional de Magisterio e Tecnico-Pedagogico; 
a) - de 20 a 120 horas/aulas, 2(dois) pontos; 

b) - de 121 a 180 horas/aulas, 3(tres) pontos; 
c) - acima de 180 horas/aulas, 5(cinco) pontos. 

il - Grupo Ocupacional de Apoio Tecnico-Administrativo - mvel superior: 
a) - de 20 a 120 horas/aulas. 2(dois) pontos; 
b) - de 121 a 180 horas/aulas, 3{tres) pontos; 

c) - acima de 180 horas/aulas, 5(cinco) pontos. 

ill - Grupo Ocupacional de Apoio Tecnico-Administrativo — nivel 

fundamental e medio: 
a) - de 16 a 60 horas/aulas, 2(dois) pontos; 

b) - de 61 a 120 horas/aulas. 3(tres) pontos: 

c) - acima de 120 horas/aulas, 5(cinco) pontos. 

Art. 35 - O resultado final da avaliapao de desempenho sera a media 
aritmetica simples dos pontos obtidos pelos criterios gerais e criterios 

especlficos. 

SUBSEQAO III 

PROGRESSAO PGR NOVA HABIUTA^AO / TITULAR AO 

Art. 36 - A Progressao por Nova Habilitapao / Tituiapao, ocprrera a 

qualquer tempo apos o cumprimento do estagio probatorio, para o servidor que 
adquirir a quaiificagao, .a graduagao ou a titulagao em area relacionada ao 

desempenho das atividades especlficas ao seu cargo. 

Art. 37 - Os cursos de pos-graduagao lato^sensu e stricto-sensu, para 

os fins previstos nesta Lei, realizados: pelo ocupante de cargo do Grupo 

Ocupacional Magisterio e Apoio Administrativo, somente serao considerados, 

para fins de. progressao, se ministrado por instituigao autorizada ou 
reconhecida pelos orgaos competentes e, quando realizados no exterior, forem 
revalidados por instituigao brasileira, credenciada para este fim. 

Art. 38 - A Progressao por Nova Habilitagao / Titulagao sera efetivada 

mediante requerimento do servidor. desde que atenda aos requisites 
estabelecidos na presente Lei, mediante apresentagao de Certificado ou 

Diploma devidamente instruidos, sendo o processo submetido a analise e 
parecer tecnico do setor competente da Secretaria Municipal de Administfagao. 

< 
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Art. 39 - Os cursos de qualificagao profissional, para os fins previstos 

nesta Lei realizados pelos ocupantes de cargos do Grupo Ocupacional de 
Apoio Administrative, serao considerados somente se oferecidos por 
estabelecimento de formagao profissional reconhecidos. 

Art. 40 - Em nenhuma hipotese uma mesma quafificagao, graduaqao ou 

titulagao podera ser utitizada em mais de uma forma de progressao. 

Art. 41-0 servidor que adquirir nova habilitaqap passara para a grade 

de vencimento correspondente a sua habilitaqao, permanecendo na mesma 

classe. 

Art. 42 - A Progressao por Nova Habilitagao / Titulagao dar-se-a ; 

§ 1° - Grupo Ocupacional de Apoio Adniinistrativo e de Servigos 

Auxiliares. 

I - Assistente Administrative Educacional 

a) A Progressao para o nivel de vencimento li dar-se-a para o 
servidor que obtiver curso superior. 

b) A Progressao para o nivel de vencimento III dar-se-a para o 
servidor que obtiver curso. de especializagao "pos-graduagao" 

com no minimo 360 horas-. 

c) A Progressao para o nivel de vencimento IV dar-se-a para o 
servidor que obtiver curso de especializagao "pds-graduagao" 

Mestrado em area relaciohada 

II - Secretario Escolar 

a) A Progressao para o nivel de vencimento II dar-se-a para o 
servidor que obtiver curso de especializagao "pos-graduagao" 

com no minimo 360 horas 

b) A Progressao para o nivel de vencimento ill dar-se-a para p 
servidor que obtiver o curso de P6s-Graduagao stricto-sensu, 

Mestrado em area relacionada a sua atuagao. 

c) A Progressao para o nivel de vencimento IV dar-se-a para o 
servidor que obtiver o curso de Pos-Graduagao stricto-sensu, 
DCutorado em area relacionada a sua atuagao. 

III - Auxiliar de Servigos Educacionais e Vigia Escolar/educacional. 
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a) A Progressao para o nivel de vencimento II dar-se-a para o 
servidor que concluir o Ensino Medio. 

b) A Progressao para o nlvel de vencimento III dar-se-a para o 
servidor que obtiver curso superior. 

c) A Progressao para o nive! de vencimento IV dar-se-a para o 
servidor que obtiver curso de especializagao "pos-graduagao" 

com no mlnimo 360 horas. 

IV - Motorista Escolar/Educacibnal 

a) A Progressao para q nivel de vencimento II dar-se-a para o 
servidor que concluir o Ensino Medio. 

b) A Progressao para d nivel de vencimento III dar-se^a para o 
servidor que obtiver curso superior. 

c) A Progressao para o nivel de vencimento IV dar-se-a para o 
servidor que obtiver curso de especializagao "pds-gradua?ao" 

com no minimo 360 horas. 

V - Nutricionista Escolar 

a) A Progressao para o Nivel de vencimento II dar-se-a para o 
servidor, que obtiver curso de Pos-Graduagao lato-sensu, 
Especializagao em area relacionada a sua atuagab, com carga 

horaria minima de 360 (trezentos e sessenta) horas. 

b) A Progressao para o Nivel de vencimento 111 dar-se-a para o 
servidor que obtiver o curso de Pos-GraduagSo stricto-sensu , 

Mestrado em area relacionada a sua atuagao. 

c) A Progressao para o Nivel de vencimento IV dar-se-a para o 
servidor que obtiver o curso de Pos-Graduagao stricto-sensu, 

Doutorado, em area relacionada a sua atuagao. 

VI - Fonoaudi6logo(a) Escolar 

d) A Progressao para o Nive! de vencimento II dar-se-a para o 
servidor, que obtiver curso de Pos-Graduagao lato-sensu, 
Especializagao em area relacionada a sua atuagao, com carga 

horaria minima de 360 (trezentos e sessenta) horas. 
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e) A Progressao para o Nivel de vencimento III dar-se-a para o 
servidor que obtiver o curso de Pos-Graduagao stricto-sensu , 

Mestrado em area relacionada a sua atuapao. 

f) A Progressao para o Nivel de vencimento IV dar-se-a para o 
servidor que obtiver o curso de Pos-Graduaqao stricto-sensu, 
Doutorado, em area relacionada a sua atuapao. 

§ 2° - Grupo Ocupacional Magisterio e Tecnico-Pedagogico 

I - Professor(a) 

a) A Progressao para o Nivel de vencimento 
Professor que obtiver Licenciatura Plena. 

dar-se-a para o 

b) A Progressao para o Nivel de vencimento ill dar-se-a para o 
Professor com Licenciatura Plena que obtiver curso de Pos- 

Graduapao lato-sensu, Especializapao em area relacionada a sua 

atuapao, com carga horaria minima de 360 (trezentos e sessenta) 

horas. 

c) A Progressao para o Nivel de vencimento !V dar-se-a para o 
Professor portador de Licenciatura Plena, que obtiver o curso de Pos- 

Graduapao stricto-sensu , Mestrado/Doutorado em area relacionada 

a sua atuapao. 

CAPITULO VI 

DA QUALlFICA?AO PROFISSIONAL 

Art. 43 - A qualificapao profissional, como pressuposto da valorizapao do 

servidor, do Quadro do Sistema Publico Municipal de Educagao, dar-se-a de 

forma programada e sistematica, tendo em vista a natureza e o 
desenvolvimento do trabalho do servidor na carreira. 

Art. 44 - A qualificapao profissional tern fungoes de: 

I - identificar as carencias de servidores do Sistema Publico Municipal 

de Educagao para executar tarefas necessarias ao alcance dos objetivos da 
Instituigao, assim como as potencialidades dos mesmos que deverao ser 
desenvolvidas; 

V-.- 
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II - valorizar o servidor e melhorar a presta^ao de servipos a populagao 

do Municipio; 

III - aperfeigoar e/ou complementar valores. conhecimentos e 

habilidades necessaries ao cargo; 

IV - complementar formagao dos servidores cujas atribuigoes do cargo 

demande qualificagao especlfica; 

V - favorecer a realizagao das aspiragoes prdfissionais dos servidores, a 

concretizagao de suas pdtencialidades e o desenvolvimento da instituigao; 

VI - criar ndrmas e procedimentos, objetivando a concessao de licenga 

para a realizagao de cursos, conforme legislagao estabelecida. 

Art. 45 - A qualificagao profissional far-se-a atraves de: 

I - Programa de Integragao a Administragao Publica - Aplicado a todos 

os profissionais da educagao integrantes do Quadro do Sistema Publico 
Municipal de Educagao, para informar sobre a estrutura e organizagao da 
Administragao Pubiiea da Secretaria de Educagao do Municipio, dos direitos e 

deveres definidos na Legislagao Municipal e sobre o Piano Municipal de 
Educagao e Piano Nacional de Educagao. 

II - Programas de Complementagao de Formagao - Aplicados aos 

servidores. integrantes do Quadro Supiementar, para obtengao da habilitagao 

minima necessaria as at'ividades do cargo; 

III - Programa de Capacitagao - Aplicado aos servidores para 

incorporagao de novos conhecimentos e habilidades, decorrentes de inovagoes 
cientificas e tecnologicas ou de aiteragao de legislagao, normas e 

procedimentos especificos ao desempenho do seu cargo ou fuhgao; 

IV - Programa de Desenvolvimento - Destinados a incorporagao de 

conhecimentos e habilidades tecriicas inerentes ao cargo. atravOs de cursos 
regulares oferecidos pela instituigao; 

V - Programa de Aperfeigoamento - Aplicado aos servidores com a 

finalidade de incorporagao de conhecimentos" corhplementares, de natureza 
especializada, relacionados ao exercicio ou desempenho do cargo ou fungSo, 

podendo constar de cursos regulares, seminarios, palestras, simposios, 

congresses e outros eventos similares; 
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VJ - Programa de Desenvolvimento Gerencial - Destinado aos 

ocupantes de cargos e/ou fungao de diregao, supervisao / coordenagao e 

chefia, para habilitar os servidores ao desempenho eficiente das atribuigdes 
inerentes ao cargo ou fungao. 

Paragrafo Unlco - A Secretaria de Educagao Municipal devera 
proporcionar anualmente a realizagao de agoes de capacitagao e de cursos de 

qualificagao profissidnal, podendo delegar, quando necessario, a sua 
realizagao a outras instituigoes, utilizando tambem os recursos da educagao a 

distancia. 

CAPITULO VII 
DO PLANO DE VENCIMENTO E DAS GRATIFICAQOES 

SEQAOI 

DO PLANO DE VENCIMENTO 

Art. 46 - Vencimento e a retribuigao pecuniaria pelo exerdcio do cargo 

do Sistema Publico Municipal de Educagao correspondente a natureza das 
atfibuigoes e requisitos de habilitagao e qualificagao. 

Art. 47 - Aos ocupantes do Quadro do Pessoal Permanent© do Sistema 

Publico Municipal de Educagao atribui-se vencimentos sendo considerado o 
principio de igual remuneragao para igual habilitagao e equivalente 

desempenho de fungoes in ©rentes ao cargo. 

Art. 48 - Remuneragao e o vencimento do cargo do Sistema Publico 

Municipal de Educagao, acrescido das gratificagoes estabelecidas na presente 

Lei. 

Art. 49 - A estrutura de vencimentos do Quadro do Pessoal Permanent© 

dp Sistema Publico Municipal de Educagao agrega os cargos dos grlipos 
ocupacionais de Magisterio e Apoio Administrative e servigos auxiliares, assim 

denominados; 

I - Gfupo Ocupacional do Magisterio e Tecnioo - Pedagogico - 

Professor, da Educagao Infantil, das series iniciais do Ensino Fundamental e 

das series finais do Ensino Fundamental, constituido de 04 (quatro) CLASSES. 

II - Grupo Ocupacional de Apoio Administrative e de Servigos Auxiliares, 

Assistente Administrative Educacional, Secretario Escolar, Nutricionista 
Escoiar, Auxiliar de Servigos Educacionais, Motorista Escdlar/Educacional e 
Vigia Escolar/Educacional, constituido de 04 (quatro) CLASSES. 
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Art. 50 - A estrutura de vencimento do Quadro do Pessoal Permanente 

do Sistema Publico Municipal, bem como o Piso Profissional compoem o anexo 
III desta Lei. 

SEQAO II 
DAS GRATIFICAgOES 

Art. 51 - Estao previstas gratificagoes para as atividades exercidas por 
ocupantes de eargos do Quadro do Sistema Municipal de Educagao 

especificadas a seguir: 

I - Gratificagao compensatoria concedida ao Professor ou Profissional 

de educagao que exerga atividades de supprte-pedagogico e administrative, 

que se deslocar de sua residencia, da zona urbana ou rural do municipio, para 
desempenhar suas atividades em unidade escolar que for lotado e esteja 

iocalizada em area de dificil acesso na zona rural, desde que nao exista 

trahsporte oferecido pelo municipio, de acordo com os seguintes percentuais e 
distancias: 

a) Distancia de cinco(5) ate dez(10) quilometros da residencia - 
Indenizagao de 10% (dez por cento), calculada sobre o vencimento. 

b) Distancia de onze(11) ate vinte(20) quilometros da residencia - 
Indenizagao de 15% (quinze por cento), calculada sobre o vencimento 

c) Distancia a partir de vinte e urn (21) quilometros da residencia - 

Indenizagao de 20% (vinte por cento), calculada sobre o vencimento. 

II - Acrescimo de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento dos 

ocupantes de Cargos do Grupo Ocupacional do Magisterio Publico Municipal, 

que atuem com alunos portadores de necessidades especiais reunidos em 

classes distintas das demais, has escolas comuns ou em escolas 
especializadas. 

III - Acrescimo de 10% (dez por cento), para po de giz calculado sobre o 

vencimento do professor em regencia de classe. 

IV - Acrescimo de 20% (vinte por cento), calculado sobre o vencimento 

do professor em regencia de classe, que esteja atuando em programas 
especiais, seja de aceleragao ou corregao do fluxo escolar, ou qualquer outro 

programa similar, cuja dedicagao, resulta no excesso da earga horania regular. 

§ 1° - Anualmehte a Secretaria Municipal de Educagao indica os locals e 

estabelece os criterios atraves de portaria, para a aplicagao da vantagem 
constante do inciso I deste artigo. 
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§ 2° - So fara jus a gratificajao do inciso li o ocupante do cargo do 

Magisterio Publico Municipal portador de certificado de curso especifico na 

area de Educagao Especial com duragao minima de 120 (cento e vinte) horas. 

§ 3° - As gratificagoes de que tratam os incisos I e II cessarao quando o 

ocupante do cargo do Sistema Publico Municipal for transferido para outro 
estabelecimento que nao apresente as condigoes entao previstas. 

§ 4° - Ficam extintas todas as gratificagoes previstas em lei anterior, 

ressalvados os direitos adquiridos. 

Art. 52 - Os ocupantes de cargo do Magisterio quando na fungao de 

diregao ou de diregao-adjunta de unidade de Ensino da Rede Municipal de 

Ensino, farao jus a percepgao de vantagem pelo exercicio da fungao em 
dedicagao exclusiva, calculada sobre o vencimento do Professor, 200 

(duzentas) horas/aulas mensais, Classe A, faixa "a", Nivel II da grade de 
Licenciatura Plena, obedecendo a seguinte escala: 

t - Escola que funcione em dois ou tres turnos, com numero de alunos 

entre 150 (cento e cinquenta) a 500 (quinhentos), o diretor percebera 60% 
(sessenta por cento) de gratificagao, 

II - Escola que funcione em dois ou tres tumos, com numero de alunos 

entre 501 (quinbentos e um) a 1.000 (mil), o diretor percebera 70% (setenta por 

cento) de gratificagao. 

III - Escola que funcione em dois ou tres turnos, com numero de alunos 

entre 1.001 (mil e um) a 2.000 (dois mil), o diretor percebera 80% (oitenta por 
cento) de gratificagao. 

IV - Escola que funcione em dois ou tres turnos, com numero de alunos 

maior que 2.000(dois mi!), o diretor percebera 90% (noventa por cento) de 
gratificagao, 

V - Diretor de grupos de escolas rurais organiz'adas em setores, cujo 

somatorio das quantidades de alunos seja acima de 500 (quinhentos), 
percebera 70% (setenta por cento) de gratificagao. 

§ 1° - O diretor-adjunto, sem prejuizo da remuneragao a que faz jus, 

percebera gratificagao correspondente a 80% (oitenta por cento) da gratificagao 

do Diretor. 

§ 2° - A Secretaria Municipal de Educagao definira atrav§s de portaria, 

as escolas que se enquadram no que estabeiece este artigo, bem como a 
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defini<?ao daqueias que comportarao um Diretor ou um Diretor e um Diretor- 
adjunto, ou um Diretor e dois Diretor-adjunto. 

Art. 53 - Os ocupantes do Cargo de Magisterio na fungao de 

Coordena^ao, Supervisao, Inspegao ou Orientaqao Pedagogica, sem prejuizo 

da remuneraqao a que faz jus, perceberao gratificagao correspondente a 
50%(cinqiienta por cento) catculada sobre o vencimentq do Professor, 200 

(duzentas) horas/aulas mensais, Classe A, faixa "a", Nivei H da grade de 

Licenciatura Plena. 

Paragrafo unico - O (a) Coordenador(a) Geral, percebera gratificaqao 
correspondente a 80%(oitenta por cento) calculada sobre o vencimento do 

Professor, 200 (duzentas) horas/aulas mensais, Classe A, classe "a", Nivel II 

da grade de Licenciatura Plena. 

Art. 54 - As fungoes de Diregao, Diregao-adjunta, CoordenagaO, 

Supervisao, Inspegao e Orlentagao Pedagogica serao concedidas atraves de 
Portaria dp Chefe do Poder Executivo Municipal. 

Paragrafo unico - Para o exercicio das funpoes descritas no caput 

deste artigo o servidor devera possuir alem de habilitagao legal e experiencia, 
reunir merito de autonomia, etica, relagoes humanas, profissionalismo, 

eficiencia, dedicagao, assiduidade, pontualidade, responsabilidade e 
desempenho. 

CAPITULO VIII 

DO REGIME DE TRABALHO E DAS FERIAS 
SEQAOI 

DO REGIME DE TRABALHO 

Art. 55 - Ao ocupante de. cargo de Professor da Edpcagao Infantil e das 

series iniciais do Ensino Fundamental, fica estabelecida a Jornada de trabalho 

de 150(cento e cinquenta) horas/aulas mensais, sendo 113 (cento e treze) 
horas/auias de efetivo exercicio em sala de aula e 37 (tripta e sete) horas/aulas 

para atividades pedagogicas. 

Art. 56 - Ao ocupante do.cargo de Professor das series finals do Ensino 
Fundamental, fica estabelecido as seguihtes jornadas; 

I - Jornada minima de 150 (cento e cinquenta) horas/aulas mensais, 

sendo 113 (cento e treze) horas/auias em regencia de sala de aula e 37 (trinta 

e sete) horas/auias para atividades pedagogicas; 
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II - jornada maxima de 200 (duzentas) horas/aulas mensais sendo 150 
(cento e cinquenta) horas/aulas em regencia de sala de aula e 50 (cinquenta) 

horas/aulas para atividades pedagogicas; 

§ 1° - Fica assegurado aos ocupantes de cargo do que trata este artigo 

desde que em efetivo exerclcio de sala de aula em qualquer das jornadas de 
trabalho, o direito a 25% (vinte e cinco por cento) da carga horaria semanal 

para atividades pedagogicas. 

§ 2° - O calcuio das horas/aulas regenciais e horas/aulas atividades de 

cada professor que leciona nas series finals do ensino fundamental sera feito 
considerando a seguinte formula: para cada 100(cem) horas/aulas, 75(setenta 

e cinco) delas sao horas/aulas regenciais e 25(vinte e cinco) sao horas/aulas 
atividades. 

Em 75 aulas regenciais tenholOO auias no total 

Em "x" aulas regenciais  quantas aulas terei no 
total? 

§ 3° - As horas/aulas para atividades pedagogicas estabelecidas no §, 1° 

deste artigo e tempo remunerado de que dispoe o(a) Professd^a), para 
planejamento, pesquisa e avaliapao das atividades pedagogicas e deverao 

50% (cinquenta por cento) delas serem vivenciadas no recinto da escola ou 

local estabelecido pela Secretaria de Educaqao Municipal. 

Art. 57 - Por estrita e excepcional necessidade do servigo publico, o 

Poder Executive Municipal complementara a jornada de trabalho de 

pfofessores em 50 (cinquenta) horas/aulas mensais, passando a sua carga 

horaria para 200 (duzentas) horas/aulas mensais. 

I - O cumprimehto da carga horaria de que trata o caput deste artigo, so 

sera estabelecido se o servidor estiver de acordo e possuir a habilitaqao 
necessaria. 

II - O Professor, que por excepcional necessidade do servigo publico, 

conforme caput deste artigo, permanecer por mais de cinco anos lecionando 

nas series finals do ensino fundamental, so retornara a sua atuagao nas series 
iniciais por requerimento proprio, respeitando as necessidades da rede de 

ensino. 

III - Por estrita e excepcional necessidade dp servigo publico, o Poder 

Executive Municipal designara o professor do quadro efetivo, que atua em 
turmas da Educapao Infantil ou nas series iniciais do Ensino Fundamental, para 
lecionar disciplinas especificas em turmas das series finais do Ensino 
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Fundamental, desde que o servidor esteja de comum acordo e possua a 

habilitagao necessaria. 

IV - O diretor escolar e diretor-adjunto, ter§o jornada de trabalho de 40 

horas semanais, enquanto permanecer na funpao. 

V - 0(A) Professor(a) em atividade pedagogica, nas fungoes. de 
Coordenagao, Supervisao, Inspegao e Orientagao Pedagogica, cumprira uma 

carga horaria semanal de quarenta(40) horas 

Art. 58 - Aos ocuparites de cargo do Grupo Ocupacional de Apoio 
Administrative fica estabelecida as seguintes jornadas de trabalho: 

I - Os Cargos de Assistente Administrativo Educacional, Auxiliar de 

Servigos Educacionais, Vigia: Escolar/Educacional, Mdtorista 

Escolar/Educacional e Secretario(a) Escolar cumprirao Jornada de trabalho de 

40 horas semanais. 

II - Os Cargos de Nutricionista Escolar, e Fonoaudi6Iogo(a) Escolar 

cumprirao jornada de trabalho de 20 horas semanais. 

SEQAO II 

DAS FERIAS 

Art. 59 - Os oeupantes de cargos do Grupo Ocupacional do Magisterio 
em efetivo exerclcio de sala de aula, farao jus a 45 dias de ferias, sendo 30 

(trinta) dias de ferias apos o termino do ano letivo e 15 (quinze) dias de recesso 

apos o termino do. 1° semestre escolar de cada ano, os demais integrantes do 
magisterio que- estao ocupando fungoes fora de sala de aula, farao jus a 30 

(trinta) dias de ferias por ano. 

Art. 60 - Os oeupantes de cargos do Grupo Ocupacional de Apoio 

Administrativo e de Servigos Auxiliares farao jus a 30 (trinta) dias de ferias por 

ano. 

Art. 61 - As ferias somente poderao ser interrompidas por motives de 

caiamidade publica, comogao interna, convocagao para juri, servigo militar ou 

eleitoral ou por motivo de superior ihteresse publico. 

Art. 62- Independentemente de solicitagao, sera pago ao ocupante de 

cargo do Sistema Publico Municipal de Educagio, por ocasiao das ferias, um 
adicional sobre a remuneragab de acordo com o que estabelece a Constituigao 
Federal. 
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Art. 63-0 Piano de Cargos e Carreira do Sistema Publico Municipal 

sera implantado de acordo com as normas estabelecidas nesta Lei. 

Art. 64 - Os atuais integrantes do Magisterio e de Apoio Administrative 

do Servigo Publico Municipal de Educagao, estaveis e habilitados, serao 
transferidos para o Piano de Cargos e Carreiras, mediante enquadramento, 

obedecidos os principios basicos definidos nesta Lei, 

§ 1° - Os servidores que nao preencherem os requisites exigidos, terao 
assegurado os direitos da situapao em que foram admitidos, passando para o 

Quadro Suplementar. 

§ 2° - Os que vierem a atender os requisitos terao o seu enquadramento 

na Classe e no Nive! de habilitagao que Ihes corresponder. 

§ 3° - Os servidores que se encontrarem a epoca de implantagao do 

Piano de Cargos e Carreira, em licenga para trato de interesse particular, serao 
enquadrados por ocasiao da reassungao, desde que atendam os requisitos. 

§ 4° - Ate 60 (sessenta) dias coritados da data da publicagao da 

presente Lei, os servidores do Quadro do Pessoal Permanente da 
Administragao Publica Municipal, lotados na Secretaria de Educag§o poderao 

optar em permanecer nos seus cargos. 

Art. 65 - E assegurado ao ocupante de cargo do Sistema Publico 

Municipal de Educagao o difeito a licenga para o desempenho de mandate em 
confederagao, federagao, associagao de classe de ambito rfacional, estaduai 

ou municipal, sindicato representative da categoria a que pertence em fungao 

do cargo ocupado, sem prejuizo de sua remuneragao e direitos. 

Paragrafo Unico - A licenga tera duragio igual ao mandato. podendo 

ser prorrogada no caso de reeleigao. 

Art. 66 - Os servidores dos Grupos Ocupacionais Magisterio e Apoio 
Administrativo em desvio de fungao, exercendo outras atividades diferentes 

daquelas referentes ao seu cargo atual, so se enquadrarao quando do retorno 

as atividades inerentes ao cargo e nele pefmanecendo. 

Art. 67 - Os servidores do Quadro de Pessoal do Sistema Publico 

Municipal de Educagao que se ericontrem a disposigao de outros orgaos nao 

serao enquadrados nos terrribs desta Lei, salvo retorno para o efetivb exercicio 

das suas fungoes. 

Art. 68 - Os servidores do Quadro do Pessoal Permanente do Sistema 

Publico Municipal de Educagao, aposentados nos cargos dos Grupos ,/ 
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Educacionais de Magisterio, terao proventos revistos para inclusao dos direitos 

e vantagens ora concedidos aos servidores em atividade, com fundamento no 

art. 40 da Constitui^ao Federal. 

Art. 69_o servidor que, ao ser enquadrado, sentir-se prejudicado 

podera requerer reavaliagao junto a Comissao para Enquadramento no Quadro 

do Pessoal do Sistema Publico Municipal de Educapao de conformidade com o 
prazo estabelecido por Lei Municipal no que diz respeito a prescripao. 

Art 70 - O Chefe do Poder Executive Municipal designara atraves de 

Ato Legal, membros para compor uma comissao de Enquadramento a qual 

incumbira promover todos os atos necessaries a disposipao dos servidores nos 
novos cargos. 

Paragrafo unico - A Comissao de que trata o caput deste artigo, devera 

ser composta de quatro membros da seguinte forma: um representante da 

Secretaria de Educapao, um membro do Conselho de Acompanhamento e 

Controle Social do Fundeb, um representante da Secretaria de Administragao 
Municipal e um representante do sindicato dos trabalhadores em educapao. 

SEQAO II 

DAS DISPOSigOES TRANSITORIAS 

SUBSEQAOI 

DO ENQUADRAMENTO 

Art 71-0 Enquadramento dos servidores do Quadro do Pessoal 

Permanente do Sistema Publico Municipal de Educapao de lati, obedecera aos 

criterio.s estabelecidos para cada Grupo Ocupacional. 

§ 1° - Os atuais ocupantes de cargo serao Enquadrados nos Grupos 

Ocupacionais no pfesente Piano' de Cargos e Carreira, em Classe igual ou 

superior ao que ja ocupa no memento de implantapao do Piano, garantida a 

continuidade de contagem dos intersticios e dos periodos aquisitivos de direitos 

e observado, ainda, o regime detrabalho. 

§ 2° - Os ocupantes de cargo do Grupo Ocupacional do Magisterio. que 

na vigencia desta Lei, estiverem fora de suas funpoes professor(a), 
coordenador(a), supervisor(a), onentador(a) ou diretor{a) conforme Resolupao 

03/97 do Conselho Nacionai de Educapao, so serao enquadrados em sua 
totalidade se retornarem ao exercfcio de suas funpoes. 

Art 72 - Os servidores dos Grupos Ocupacionais do Magisterio e de 

Apoio Tecnico-Administrativo e servipos Auxiliares, habilitados, concursados ou 
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estciveis, serao a partir desta Lei, enquadrados nas CLASSES, A, B, C e D do 

Quadro de Carreira no nivel de habilitagao que Ihes corresponder observando o 
seguinte: 

[ - 0 servidor que contar ate 06 (seis) anos de exercicio ser^ 

enquadrado na CLASSE A. 

II - O servidor que estiver entre 06 (seis) anos e um dia ate 12 (doze) 
anos de exercicio sera enquadrado na CLASSE B. 

III - O servidor que estiver entre 12 (doze) anos e um dia ate 18 
(dezoito) anos de exercicio sera enquadrado na CLASSE C. 

IV - O servidor que tiver a partir de 18 (dezoito) anos e um dia de 

exercicio sera enquadrado na CLASSE D, 

Art 73 - Os atuais Professores com formapao para o Wlagisterio serao 
enquadrados no cargo de Professor Nivel Especial I, os de Licenciatura Plena 

no cargo de Professor Nivel II. 

Art. 74-0 enquadramento dos servidores do Grupo Ocupacional de 
Apoio Administrative e de Servigos Auxiliares serao enquadrados no Nivel de 

Vencimento de suas grades correspondentes. 

Art. 75 - Os enquadramentos de que trata os artigds 72, 73e 74, so 

serao aplicadps na sua integralidade desde que comprovados os requisites 
previstos nos artigos supracitados, ficando assim inicialmente todos os 
servidores em condigoes de enquadramento situados na Classe A, faixa "a", 

Nivei I, enquanto nao provadas as condigoes exigidas nos artigos 
antecedentes. 

Art. 76 - A Parte Suplementar do Quadro do Pessoal do Sistema 

Publico Municipal de Educagao, e composta de cargos nao compativeis com o 
sistema de classifibagao adotada por esta Lei (anexo IV). 

Art. 77- Sera estabelecido padrao de vencimento designado pelas letras 
A, B, C, D e E, conforme criterios estabelecidos no anexo IV. 

Art. 78 - Aos ocupantes de cargo da Parte Suplementar fleam 

assegurados os direitos adquiridos sob a vigencia da legislagao anterior. 

Art.79- Fica vedado o ingresso na estrutura da Parte Suplementar, 
cujos cargos atuais serao extintos a medida de sua vacancia. 
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Paragrafo Onico - Respondera Administrativamente, civil e penalmente 

a autoridade que promover ou autorizar qualquer admissao de servidor na 
Parte Suplementar. 

Art. 80 - Poder^ o ocupante de cargo da Parte Suplementar, a qualquer 

tempo, ter ingresso na Parte Permanente do Sistema Publico Municipal de 
Educagao, desde que fapa prova de sua indispensavel qualificagao. 

SEC AO HI 

DAS DISPOSigOES FINAIS 

Art. 81 - As despesas resultantes da aplicagao desta Lei correrao a 

conta das dotagoes orgamentarias prdprias. 

Art. 82 - Pica estabelecida como data base para revisao dos valores 

constantes do anexo ill desta lei, o mes de margo de cada ano, de acordo com 

a publicagao da previsao da receita anual do FUNDEB. 

Art. 83- Todas as vantagens decorrentes do enquadramento dos 

membros do Sistema Publico Municipal de Educagao terao efeitos a contar de 
1° de margo de 2008. 

Art. 84 - Os saldos p'rovenientes de superavit financeiro da conta dos 

60% do fuhdeb, que venha ser apurado no decorrer do exercicio financeiro. 

serao rateados com os prpfissionais do magisterio que estiverem em efetivo 
exercicio de suas fungoes, conforme artigo 22 lei 11.494 de 20 de junho de 
2007. 

Art. 85 - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogam- 

se as disposigoes em contrario. 

Prefeitura Municipal de lati - PE em 26 de margo de 2008. 

O FALCAO HERN AMI TENORI 

yPpf^ito 
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LEI N.0 285 DE 26 DE MAR^O DE 2008 

ANEXOI 

1 -CARGOS COMPONENTES DO GRUPO OCUPACIONAL MAGISTERIO 
E TECNICO-PEDAG6GICO 

DENOMINAGAO CARGO TRANSFORMADO QUANTIDADE 

PROFESSOR I 

PROFESSOR II 

PROFESSOR 300 

- CARGOS COMPONENTES DOS GREPOS OCUPACIONAL DE APOIO 

ADMINISTRATIVO E SERVigOS AUX1LIARES 

DENOMINACAO CARGO TRANSFORMADO QUANTIDADE 

Secretario Escolar Secretario Escolar 08 

Assisterite Administrativo, 
Auxiliar Admihistrativb e 

Agente Administrativo 

Assistente Administrativo 

Educacibnal 20 

Auxiliar 'de Serviijos Gerais Auxiliar de Senses 
Educacionais 

220 

Vigia 
Vigilante 

Vigia Escolar /Educacional 30 

Motorista Motorista Escolar /Educacional 15 

Nutricionista Nutricionista Escolar 2 

Fonoaudi61ogo(a) Fonoaudi61ogo(a) Escolar 1 

4 
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LEI N.0 285 DE 26 I>E MAR^O DE 2008 

ANEXO 11 

DESCRICAO DO CARGO PERMANENTE DO QUADRO DA REDE 
PUBLICA MUNICIPAL DE ENS1NO 

SECRET ARIA DE EDUCACAO 

CARGO: PROFESSORS GRUPO OCUPACIONAL: MAG_lSTERIO_ 

DESCRICAO SUMARIA 

- Exerce a docericia na Rede Publica Municipal de Educapao transmitindo os 
conteudos pertinentes de forma integrada, proporcsonando ao aluno conclipoes de 
exercer sua cidadania; 

- Exerce atividades techico-pedagogicas que dao diretamente suporte as atividades de 

ensino; 

- Planeia, coordena. avalia e reformula o processo eiisino/aprendizagem, e propoe 
estrategias metodoiogicas compativeis com os programas a serem 
operacionali zadds; 

- Desenvdlve o educando para o exercicio pleno de sua cidadania proporcionando a 
compreensao de co-participapao e co-respohsabihdade de cidadao Perarite su 

comunidade, municipio, estado e pais, tornando-o agente de transformapao so , 

Gerencia planeia, organiza e coordena a execupao de propostas admimstrativo- 

pedagogicas, possibilitando o desempenho satisfatono das atividades docentes 

discentes. 

DESCRICAO DETALHADA 

EM ATIVIDADES DE DOCENCIA 

1 - RESPONSABIL1DADE: 

1 l-Planeja e ministra aulas nos dias letivos e horas-aula estabelecidos, alem de 
participar integralmente dos periodos dedicados ao planejamento, a avahapao e ao 
desenvolvimento profissional; 
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O TAABALHO CONTIMUA 

1.2-Informa aos pais e responsiveis sobre a freqiiencia e rendimento dos alunos, bem 

como sobre a execu^ao de sua proposta pedagogica; 
1.3-Participa de atividades civicas, sociais, culturais e esportivas; 

1.4-Participa de reunioes pedagogicas e tecnico-administrativas; 
1.5-Participa do planejamento geral da escola; 

1.6-Participa da escolha do livro didatico; 

1.7-Acompanha e orienta estagiarios; 

1.8-Participa de reunioes interdisciplinares; 
1.9-Avalia e participa do eiicaminhamenito dos alunos portadores de necessidades 
especiais, para os setores especificos de atendimento; 
1.10-Selecioria, apresenta e revisa conteudos; 

1.11-Participa do conselho de classe; 

1.12-Ori.enta o al'uno quanto a conservaqao da escola e dos seus equipamentos;^ 
1.13-Propoe a aquisi^ao de equipamentos que venliam favorecer as atividades de 
ensino-aprendizagerri; 
1.14-Analisa dados referentes a recuperaqao, aprovaqao, reprovaqao e evasao escolar; 

1.15-Mantem atualizados os registros de auia, frequencia e de aproveitamento escolar 

do aluno; 
]. 16-Apresenta propostas que visem a melhoria da qualidade de. ensino; 
1.17-Participa.da gestao democratica da unidade escolar; 

2 - DESEMPENHO EFICIENTE NO TRABALHO: 

2.1-Contribui para 6 melhoram.ento da qualidade do ensino, 
2.2-Disp6e-de. transparencia nas informagoes e equidade de oportunidade nos sistemas 

de aferiqao. avaliagao e reconhecimento de desempenho da Escola atraves de teste 
avaliativo realizado com os alunos ao final de cada semestre letivo, 
2.3-Realiza atividades extra-classe em bibliotecas, museus, labofatorios e outros; 

2.4-Propiciam aos educandos, portadores de necessidades especiais, a sua preparapao 

profissional, orienta5ao e encaminhamento. para o mercado de trabalho; 
2.5-Realiza atividades de articulaqao da escola,com a famllia do aluno e a comunidade; 

2.6-Prepara o aluno para o exerclcio da cidadania; 
2.7-Desenvolve a auto-estima do aluno; 

3 - DED1CAQAO 

3.1-Zela pela integridade fisica e moral do aluno; 
3.2-Confecciona material didatico; 

3.3-Participa do processo de inclusao do aluno portador de necessidades especiais no 
ensino regular; „ . 

3.4-Incentiva os alunos a participarem de concursos, feiras de cultura, grermos 

estudantis e similares; 
3.5-Orienta e incentiva o aluno para a pesquisa; 
3.6-Incentiva o gosto pela leitura; 
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3,7-Planeja e realiza atividades de recupera^ao para os alunos de menor rendimento; 

4 - ASS1DUIDADE 

4.1-Cumpre a sua carga-horaria na Integra, zelando pela assiduidade; 

5 - PONTUALIDADE 

5.1-Chega ad trabalho com anteeedencia minima de cinco minutes, preservando, a 
pontualidade; 

6 - REALIZACAO DE PROJETOS E TRABALHOS ESPECIALIZADOS 

6.1-Participa da elaborapao e avaliapao de propostas curriculares; 

6.2-Elabora projetos pedagogicos; 

6.3-Participa da elaborapao e aplicapao do regimento da escola; 
6.4-Particjpa da elaborapao, execupao e avaliapao do prpjeto pedagogico da escola; 

7 - CURSOS DE ATUALIZA(?AO 

7.1-Participa de palestras. seminarios, congressos, encontros pedagogicos, capacitapoes, 
cursos, e outros eventos da area educacional e correlates; 

7.2-Participa de estudos e pesquisas em sua area de atuapao; 

8 - ETICA PROFISSIONAL 

8.1-Mantem uma posture etica em suas relapoes inter-pessoais e protissionais, baseada 

em prmcipios de respeitabiiidade, coerencia e dignidade; 
8.2-Propida uma relapao harmonica com todos os trabalhadores da educapao; 
8.3-Propicia um melhor relacionamento com a coletividade e o respeito ao patrimonio 

publico e trata com cortesia, respeito, educapao e considerapao, os colegas de. trabalho e 
superiores hierarquicos; 
8.4-Vivencia, orienta e difunde os prmcipios eticos ehtre," a comunidade escolar, 

ampliando a confianpa da sociedade na integridade e transparencia das atividades por 

ele desenvolvidas e pela Entidade de Ensino onde trabalha; 

9 - CUMPRIMENTO DA LEGISLA(;AO 

4- 

9.1-Contribui para a aplicapao da politica pedagogica do Municipio e o cumprimento da 

legislapao de ensino, 
9.2-Zela pelo cumprimento da legislacao escolar e educacional; 

9.3-Zela pela manutenpao e conservaqao do patrimonio escolar; 
9.4-Avalia o rendimento dos alunos de acordo com o regimento escolar; 
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10-EXECUTA OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS. 

PROFESSOR(A) EM ATIVIDADE DE SUPORTE PEDAGOGICO 

1 - RESPONSABILIDADE: 

1.1 - Assegura o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas: 

1.2 - Emite parecer tecnico;. 

1.3 - Paiticipa e coordena as ativjdades de planejamento global da escbla; 
1.4 - Participa da eSaborapao, execupao e avaliapao do projeto pedagogico da escola; 

1.5 - Estabelece parcerias para desenvolvimento de projetos; 

1.6 - Articula~se com orgaos gestores de educai?ao-.e outros; 

1.7 - Participa da e)abora§ao do curriculo e calendario escolar; 
1.8 - Participa da analise do piano de organizapao das atividades dos professores, como: 
distribuipao de turmas, horas/aula, horas/atividades, disciplinas e turmas sob a 

responsabilidade de cada professor; 

1.9 - Mantem intercambio com outras instituigoes de.ensino; 

1.10- Participade reunioes pedagogicas e tecnico-administratiya; 
1.11 - Acompanha e.orierita o corpo docente e discente da unidade escolar; 

1.12 - Planeja, executa e ayalia atividades de capacitagao e aperfeipoamento de pessoal 

da area d.e educapSo; 
1.13 - Sistematiza os processes de coleta de dados. relatives ao educando atraves de 
assessoramento aos professores, favorecendo a. construpao cpletiva do conhecimento 

sobfe a realidade do alunp; 

1.14 - Conhece os principios norteadores de todas as disciplinas que compoem os 
curricuios da educapao basica; 

1.15 - Assessora o trabalho docente na busca de solupoes para os problemas de 
reprovapao e evasao escolar; 

1.16 - Participa da analise e escolha do livro diddtico; 
1.17- Acompariha e orienta estagiarios; 

1.18- Participa de reunioes interdisciplinares; 

1.19 - Avalia.e participa do encaminhamento dos alunos portadores de necessidades 
especiais. para setores especificos de'atendimento; 

1.20 - Coordena a elaboragao, execugao e avaliagao de projetos pedagogicos e 
administrativos da escola; 

1.21 - Orienta os professores na identificagao de comportamentos divergentes dos 

alunos, levaritando e selecionado, em conjunto, altemativas de solupoes a serem 
adotadas; 

1.22 - Promove e coordena reunioes com o corpo docente, discente e equipes 
admini strativas e pedagogicas da unidade escolar; 

1.23 - Programa, realiza e presta contas das despesas efetuadas com recurso diversos; 
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1.24 - Coordena, acompanha e avaliaas atividades administrativas e tecnico-pedagogica 
da escola; 

2 - DESEMPENHO EFICIENTE NO TRABALHO: 

2.1 - Participa do processo de lotagao numerica; 
2.2 - Coordena as atividades de integragao da escola com a familia e a comunidade; 

2.3 - Coordena conselho de classe; 

2.4 - Apresenta propostas que visem-a melhpria da qualidade do ensino; 
2.5 - Contribui para a construpao e operacionalizagao de uma proposta pedagogica que 
objetiva a democratizagao do ensino, atraves da participagao'efetiva da familia e demais 

segmentos da sociedade; . . „ ., . 

2.6 - Acompanha e orienta pedagogicaraente a utilizagao de recursos tecnblogicos nas 
unidades escolares; _ _ , , . 

2.7 - Promove o intercambio entre professor, aluno, equipe tecnica e admimstrativa, e 
conselho escolar; 

2.8 - Propicia aos educandos portadores de necessidades especiais a sua preparagao 
profissional-, orientagao e encaminhamento para o mercado de trabalho; 

2.9 - Trabalha a integragao social do aluno; 
2.10 - Traga perfil do 'aluno, atraves de observagad, questionarios, entrevistas e outros; 

2.11 - Divulga experiencias e materiais relativos a educagao; 

3 - DEDICACAO: 

3.1 - Participa da promogao e coordenagao de reunioes com o corpo docente e discente 

da unidade escolar; 

3.2 - Estimula o uso de recursos tecnologicos e o aperfeigoamento dos recursos 
humanos; 
3.3 - Zelapelaintegridadeflsicae moral do aluno; . . • 

3.4 - Incentiva os aluno's a participarem de cohcursos, feiras de oultura, giemios 
estudantis e outros; ^ , ,, 

3.5 - Contribui na preparagao do aluno para o exercicio da cidadama; 

3.6 - Zela pela manutengao e conservagao do patrimonio escolar; ^ , , 
3.7 - Propoem a aqiiisigao de equipamentos que assegurem o funcionamento satistatono 
da unidade escolar; ... • i -v j j i ~ 

3.8 - Trabalha o curriculo, enquanto processo interdisciplinar e viabihzador da relagao 
transmissao/produgao de conhecimehtbs, em consonancia com o contexto socio- 

polltico-economico;. _ _ _ . , , 

3.9 - Busca a modernizagao dos metodos e tecnicas utilizadas pelo pessoal docente, 

sugerindo sua paxticipagao em programas de capacitagao e demais eventos, 
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3.10 - Contribuir para o aperfeigoamento do ensioo e da aprendizagera desenvolvida 

pelo professor em sala de aula, na elaboragao e implementagao do projeto educativo da 
escola, consubstanciado numa educagao transformadora; 

3.11 - Auxilia o aluno na escolha de profissdes, levando em consideragao a demanda e a 
oferta no mercado de trabalho; 

4 - ASSIDIDADE: 

4.1 - Cumpre a sua carga-horaria na Integra, zelando. pela assiduidade; 

5 - PONTUALIDADE: 

5,1 — Chega ao trabalho com antecedencia minima de cinco minutos, preservando a 
pontualidade; 

6 - REALIZAQAO DE PROJETOS E TRABALHOS ESPECIALIZADOS: 

6.1 - Elabora e executa projetos pertinentes a sua area de aluagao; 
6.2 - Elabora relatorios de dados educacionais; 

6.3 - Participa da elaboragao e avaliagao de propostas curriculares; 
6.4 - Desenvolve pesquisa de carapo. promovendo visitas, consultas e debates, estudos e. 

outras fontes de infomiagao, a flm de colaborar na fase de discussao do curriculo pleno 

da escola; 
6.5 - Cobrdena as atividades de elaboragao do regiraento escolar; 

7.1 - Participa de estudos e pesquisas em sua area de atuagao; 
7.2-Participa de palestras, seminarios, congresses, encontros pedagogicos, capacitagoes, 

cursos e outros eventos da area educacional e correlate; 

8 - ETICA PROFISSIONAL: 

8.1 - Mantem uma po.stura etica em suas relagoes inter-pessoais e profissionais, baseada 

em principios de respeitabilidade, coerencia e dignidade; 
8.2 - Propicia uma relagao harmonica.com tbdos os trabalhadores da educagao; 

8.3 - Propicia urn melhor relacionamento com a coletividade e o respeito ao patrimonio 
publico e trata com cortesia, respeito, educagao e consideragao, os colegas de trabalho e 

superiores hierarquicos; 

8.4 - Viyencia, orienta e difande os principios eticos entre a comunidade escolar, 
ampliando a confianga da sociedade na integridade e transparencia das atividades por 

ele desenvolvidas e pela Entidade de Ensino onde trabalha; 

7 - CURSOS DE ATUALIZACAO: 
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9 - CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO: 

9.1 - Participara da labora9ao, execu9ao, acompanliamento e avalia9ao de poh'ticas de 

ensino; 

9.2 - Zcla pelo cumprimento da legislapSo escolar educacional; 
9.3 - Contribui para aplicapao da politica pedagogica do Municipio e o cumprimento da 
legislapao de ensino: 

9.4 - Promove a inclusao do aluno portador de necessidades especiais no ensino regular; 
9.5 - drienta escolas na regularizapao e nas normas legais referentes ao curriculo e a 

vida escolar do aluno; 

9.6 - Acompanha estabelecimentos escolares, ayaliando o desempenlto de seus 
componentes. e verificando o cumprimento de normas e diretrizes para garantir eficacia 

do processo educative; 

9.7 - Elabora documentos referentes a vida escolar dos alunos de escolas extintas; 

'9.8 - Participada avaliapao do grau de produtividade atingido pela escola e pelo Sistema 
Municipal de Ensino, apresentando subsidies para a toraada de decisoes a partir dos 

resultados das avaliapoes; 
9.9 - Participa da gestao derapcratica da unidade escolar; 

9.10 - Executa outras atividades correlatas. 

10-EXECUTA OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS. 

REQUISITOS DE INSTRUCAO 

AS ATIVIDADES DF DOCENCIA 

c Graduapao em Licenciatura Plena para atuapao nos diferentes niveis e 

modalidades de ensino, e excepcionalmente ate quando a. legislapao permitir 

podera ser admitida, como formapao minima para o exercicio da do.cencia na 
Educapao Infantil e nas. series iniciais do Ensino Fundamental, a obtida em 

nivel medio com formapao de Magisterio. Para atuapao na Educapao 
Especial sera exigido curso de especializapao na area. 

AS ATIVIDADES DE SUPORTE PEDAGOGICO 

e Habilitapao especifica, obtida em curso de Graduapdo em Pedagogia ou Pos- 

Gradua9ao em Psicopedagogia ou Docencia, garantida nesta formapao, a 
base comum nacional. 
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EXPERIENCIA 

• Para os Professores em Atividade de Suporte Pedagogico sera exigido alem 

da habilitate, a experiencia docente de 02 (dois) anos para o exerci'cio 
destas atividades. 

CARACTER1STICAS PROFISSIOGRAFICAS ADICIONAIS 

O ocupante do Cargo deve ser capaz de trabaiho mental frequente para, retento, 
compreensao, julgamento, decisao, critica, avaliaqao de dados e soloes; capacidade de 

expressao verbal e escrita; capacidade de persuasao; responsabiiidade com pessoas, 
politicas pedagogicas. materials, equipamentos, documentos e outros valores; habilidade 

para contatos freqiientes com o corpo docente, discente, comunidade escolar, 
autoridades, tecnicos e piiblico em geral; capacidade de lidar com informa9oes 
confidenciais. 

LEI N.0 285 DE 26 DE MAR^O DE 2008 

ANEXO II 

DESCRKpAO DO CARGO PERMANENTE DO QUADRO DA REDE 
PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO 

SEGRETAR1A DE EDUCA^AO 

CARGO: ASSISTENTE ADM1NISTRATIVO EDUGAGIONAL 

GRUPO OCUPACIONAL; APOIO TECN1CO ADMINJSTRATIVO E SERV1COS AUXILIARES 

DESCRIGAO SUMARIA 

Executa, tarefas de rotina administrativa, tais como: recepcioha e atende ao 

piiblico, recebe, protocola e informa documentos,- organiza e mantem arquivos, exerce 
atividades de telefonia, fax, telex, digita e datilografa textos, documentos, dados e 

informa96es. 

DESCRICAO DETALHADA 

1 - RESPONSABILIDADE: 

1.1 - Recepeiona e atende ao piiblico intemo e extemo, orienta e fomece informaqoes; 

1.2 - Recebe, confere, protocola e encaminha correspondencias e documentos aos 
setores da Institi^So ou a outros orgaos; 
1.3 - Classifica documentos e correspondencias; 
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1.4 - Prepara boletins, historico escolar e transferencias; 

1.5 - Atualiza cadastres, ficharios e arquivos; 
1.6 - Atcnde e efetua chamadas telefonicas reiativas a demanda do servnjo; _ , 
l'7-Digita e datilografa textos, documentos, relatorios e correspondencsas 

transcrevendo originals manuscritos e impresses; , , . , 

1.8 - Preenche formuldrios e fichas padronizadas atraves da coleta dc dados, consuita de 
documentosedemaisfontes; , ,r - j j a 

1.9 - Requisita e controla material de consumo e permanente da Umdade onde atua, 

1.10- Confers, notifica e rela'ciona as despesas da tlnidade de Servi^o; 
1.11- Executa sei'vi90s auxiliares diversos, relatives ao apoio financeiro e contabU, 

1.12 - Participa. direta ou indiretamente de sendqos relacionados a verba, processos e 
convenio's; 

2 - DESEMPENHO EFICIENTE NO TRABALHO: 

2.1 - Secretaria reunioes e outros eventos; 
2.2 - Auxilia na elaborapao de relatorios^e projetos; 

2.3 - Contribui para 0 melhoramento da qualidade do trabalho, 

3 - DEDICAgAO; 

3.1 - Organiza e. conserva arquivos e ficharios ativos e inativos da Umdade 

U^Assefsora a chefia no levantamento e distribuipao dos servipos admimstrativos da 

Unidade; 

4 - ASSIDIDADE: 

4,1 - Cumpre a sua carga-horaria na Integra, zelando pela assiduidade; 

5 - PONTUALIDADE: 

5.1 - Chega ao trabalho com antecedencia minima de cincb minutos, preservando 
pontualidade; 

6 - REALIZAUAO DE PROJETOS E TRABA.LHOS ESPEC1ALIZADOS: 

6.1 - Participa da elaborapao e aplicapao do regimento da escola; 

6.2 - Participa da execupao de projetos na escola; 

7 - CURSOS DE ATUALIZAOAO; 

a 
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7.1 - Participa de reunioes,. encontros, seminaries, congresses e cursos na sua area de 

atuaijao; 

8 - ETICA PROFISSIONAL: 

8.1 - Mantem uma postura etica em suas relapoes inter-pessoais e profissionais, baseada 

em principios de respeitabilidade, coer.encia e dignidade; 
8.2 - Propicia uma rclapao harmonica com todos os trabalhadores da educapao: 

8.3 - Propicia um melhor reiacio.namento com a coletividade eo respeito ao patrimonio 
piiblico e trata com cortesia, respeito, educapao e considerapao, os colegas de trabalho e 

superiores hierarquicos; 

9 - CUMPRIMENTO DA LEGISLAQAO: 

9.1 - Informa processes em tramitapao nas Unidades de trabalho atraves de consultas 
nas fontes dispotu'veis;- 
9.2 - Mantem contatos internos e/ou extemos para, discutir ou pesquisar assuntos 

relacionados com outras Unidades Administrativas, de natureza legal ou flhanceira; 
9.3 - Contribui para aplicapao da politica pedagdgica do Municipio e o cumprimento da 

legislapao de ensino; 

9.4 - Zela pelo cumprimento dalegislapao e'scolar e educacional; 

10-EXECUTA OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS. 

REQUISITOS DE INSTRUCAO 

o Nlvel Medio Completo. 
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IMTIMUA 

LEI N.0 285 DE 26 DE MARCO DE 2008 

ANEXO II 

DESCRICAO do cargo permanente do quadro da rede 
PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO 

SECRETARIA DE educacao 

CARGO: SECRETARIO ESGOLAR 
GRURO OCUPACIONAL; APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E SERViCOS AUXIL1ARES 

DESCRICAO SUMARIA 

Realiza atividades de assessoramento a dire^ao da escola, responde pe!a 

secretaria e services administrativos, analisa, orgam'za, fegistra e documenta fatos 

ligados a vida escolar dos alunos e pessoal da Escola. 

DESCRICAO DETALHADA 

DESCRICAO DETALHADA 

1 - RESPONSABILIDADE: 

1.1- Coordena e supervisiona os trabalhos de secretaria.da escola; 

1.2 - Atende ao pessoal da.escola e.da comunidade e ao publico em geral; 
1.3 - Coordena o registro das notas na. fich'a individual do aluno; 

1.4 - Abre prontuario para alunos ndvos e arquiva os de alunos concluintes. transferidos 

e desistentes; 
1.5 - Levanta dados referentes a aprovaqao, recuperaqao e reprovaqao dos alunos; 

1.6 - Divulga resultados de aprovaqao, recuperaqao e reprovaqao dos alunos; 
1.7 - Lavra atas de resultados finals; 

1.8 - Responsabiliza-se por toda escrituraqao, expediqao de documentos escolares, 
certificados de conclusao do Ensino Fundamental e registro de certificados de conclusao 

dos cursos, bem comp a autenticaqao dos mesmos; 
1.9 - Analisa o expediente e submete-o ao despacho do diretor; 

1.10 - Coordena a organizapao e conservaqao do arquivo ativo e inativo da escola; 
1.11 - Realiza levantamentbs dos serviqos administrativos da unidade escolar e os 

distribui em conjunto com a direqao da escola; 

1.12 - Redige oficios, relatorios e formularios estatlsticos; 
1.13 - Encaminha aos orgaos competentes documentos diversos; 
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1.14 - Prepara o relatorio de freqiiencia do pessoal da escola; 

1.15 - Convoca o pessoal por determina9ao da dire^ao e/ou conselho escolar para 

reunioes de cariter pedagogico ou administrativo; 

1.16 - Garante o apoio material e administrativo ao conselho escolar; 

2 - DESEMPENHO EFIC1ENTE NO TRABALHO: 

2.1 - Contribui para o melhoramenfo da qualidade do trabaiho; 

3 - DEDICAGAO: 

3.1 - Participa com todos os setores da. escola, dos aspectds administrativos e 
pedagogicos; 

4 - ASSIDUIDADE: 

4.1 - Curapre a sua carga-horaria na integra, zelando pela assiduidade; 

5 - PONTUALIDADE: 

5,1 - Chega ao trabaiho com antecedencia minima de cinco mihutos, preservando a 
pontualidade; 

6 - REALIZACAO DE PROJETOS E TRABALHOS ESPECIALIZADOS: 

6.1 - Participa da elaborate e aplica^ao do regimento da escola; 
6.2 - Participa da exeemjao de projetos na escola; 

7 - CURSOS DE ATUALIZAQAO: 

7.1 - Participa de reunioes, sessoes de estudos, seminaries, congresses e cursos na sua 

area de atuapao; 

8 - ETICA PROFISSIONAL: 

8.1 - Zela pela identidade da vida escolar do aliino e pela autenticidade dos documentos 

escolares; 
8.2 - Mantem em sigilo a documenta^ao atinente a vida escolar dos alunos, e a vida 

profissional dos servidores da escola; 

8.3 - Mantem uma postura etica em suas redoes inter-pessoais e profissionais, baseada 

em prinefpios de respeitabilidade, coerencia e dignidade; 
8.4 - Propicia uma rela^ao harmonica com todos os trabalhadores da educat^ao; 
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tLu.. ,t/f   
O TAABALHO CONTINVA 

9 - CUMPRIMENTO DA LEGISLAgAO: 

9.1 Analisa, instrui e divulga documentos que favorecem o cumprimento das normas 

vigentes que se referem a recuperaijao, matdcula, transferencia, registro da vida escolar 

do aluno e da vida funcional do pessoal da escola; 

9.2 - Contribui para aplica9ao da poli'tica pedagogica do Municipio e o cumprimento da 
legislaqao de ensino; 

9.3 - Zela pelo cumprimento da legislaqao escolar e educational; 

10-EXECUTA OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS. 

REQUISITOS DE INSTRU^AO 

o Nivel Superior 

f 
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PREFEITURA MUNICIPAL 

O TAABALHO CONTIIVUA 

LEI N.0 285 DE 26 DE MARCO DE 2008 

ANEXO II 

DESCRICAO do cargo permanente do quadro da rede 
PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO 

SECRETAR1A DE EDUCACAO 

CARGO: AUXILIAR DE SERVigOS EDUCACIONAiS 
CRUPO OCUPACIONAL: APOIO TECNICO ADMIN1STRATIVO E SERVI0OS AUXILIARES 

DESCRICAO SUMARIA 

Realiza services de conserva^ao , manuten9ao e limpeza em geral; recebe e entrega 

documentos, correspondencias e objetos; encaminha pessoas aos diversps setores da. 
inslituipao; executa tarefas auxiliares de natureza simples, inerentes ao prepare ,e 
distribuipao de merendas, selecionando alimentos, preparando refeipoes e distribuindo- 

as ao alunado, para atender ao Prograraa de Merenda Escolar. 

DESCRICAO DETALHADA 

1 -RESPONSABILIDADE: 

1.1 - Executa servipos internos e externos, recebendo ou entregando documentos, 

mehsagens ou objetos, assinando ou solicitando protocolos para comprovar a execupao 

do servipo; 
1.2 - Serve agua, cafe e lanche, prepararidoTOS quando necessario; 

1.3 - Efetua services de embalagem, arrumapao, transporte e remopao de moveis, 
maquinas, pacotes, caixas e materials diversos; 

1.4 - Cpleta o lixo dos depositos, para deposita-lo na lixeira ou no incinerador; 
1.5 - Abre e fecha portas e janelas da institmpao nos horarios regulamentares, 
responsabilizando-se pela entrega das chaves; 

1.6 - Efetua o controle dos generos alimentlcios necessaries ao prepare da merenda, 
recebendo-os e armazenando-os de acordo com as norhias e instrupoes estabelecidas, 

1.7 - Seleciona os alimentos necessaries ao prepare das refeipoes, separando-os e 
pesando-os de acordo com o cardapio do dia, para atender os programas alimentares; 

1.8 - Distribui as refeiqoes preparadas, entregando-as conforme rotina determinada, para 
atender os estudantes; 
1 9 - Informa qiiando ha necessidade.de reposipao de estoque e de utensilios; 

I 

AVENIDA TABELIAO MANOEL T E N 6 RIO ALVES, S/N0 - CENTRO - IATI - PERNAMBUCO 
CEP: 55345-000 FONE: (87)3786-1 1 56/1 096 CNPJ: 1 1.286.374/000 1 -31 

Site: www.iati.pe.gov.br E-mail: prefeitura@iati.pe.gov.br 



PREFEITURA MUNICIPAL 

IMTINUA 

2 - DESEMPENHO EFICIENTE NO TRABALHO: 

2.1 - Opera maquinas copiadoras garantindo a qualidadc dos servitjos e o controle das 

copias solicitadas; _ . 

2.2 - Registra o numero de refeigoes distribuidas, anotando-as em impresses propnos, 
para possibilitar calculos estatisticos; 

3 - DEDICAQAO: 

3.1 - Coopera no encaminhamento do pubiico aos diversos setores da Instituigao, 
acompanhando ou prestando informagoes; 

3.2 - Abastece maquinas e equipamentos e efetua limpeza perio.dica, garantindo 
condigoes apropriadas ao bom funcionamento; 

4 - ASSIDUIDADE: 

4.1 - Cumpre a sua carga-horaria na Integra, zelando pela assidui'dade;, 

5 - PONTUALIDADE: 

5.1 - Chega ao trabalho .com antecedencia minima de cinco minutos, preservando a 
pontualidade; 

6 - REALIZAQAO DE PROJETOS E TR.A.BALHOS ESPECIALIZADOS: 

6.1 - Participa daexeciigao de projetos na esc.ola; 

7 - CURS OS DE ATUALIZAQAO: 

7.1 - Participa de reunioes, sessoes de estudos, seminaries, congresses e cursos na sua 

area de atuagao; 

8 - ETICA PROFISSIONAL: 

8.1 - Zela peia boa organizagao da copa, limpando-a guardando os utensilios e 
mantendo a ordem e higiene do local; 

8.2 - Zela pelo ambiente de trabalho varrendo, lavando, espanando e mantendo a ordem 
e segurando dos equipamentos; _ , 

8.3 - Mantem uma postura etica em suas relagoes inter-pessoais e profissionais, baseada 
em principios de respeitabilidade, coerencia e dignidade; 
g q — Propicia uma relagao harmonica com todos os trabalhadores da educa.gao. 
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9 - CUMPRIMENTO DA LEGISLAQAO: 

9.1 - Contribui para aplicapao da politica pedagogica do Municfpio e o cumprimento da 
legisla^ao de ensino; 

9.2 - Zela pelo cumprimento da legislapao escolar e educacional; 

10-EXECUTA OUTRAS AT1VIDADES CORRELATAS, 

REQUISITOS DE iNSTRU^AO 

■ Ensino Fundamental Completo 
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LEI N.0 285 DE 26 DE MAR^O DE 2008 

ANEXO 11 

DESCRICAO DO CARGO PERMANENTE DO QUADRO DA REDE 
PUBLICA MUMCIPAL DE ENSINO 

SECRET ARIA DE EDIJCACAO 

CARGO; V1G1A ESCOLAR/EDUCACIONAL 
GRSJPO OCUPACIONAL: APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E SERVICQS AUXIL1AREN 

DESCRICAO SUMARIA 

Preserva a mtegridade dos bens patrimoniais da Institui^ao- 

DESCRICAO DETALHADA 

1 - RESPONSABILIDADE: 

1.1 - Faz ronda diuraa ou noturna nas dependencias. internas e extemas da Instituiipao; 

1.2 - Exerce vigilahcia sobre veiculos; 

1.3 - Atende telefonemas fora do expediente normal daescola; 
1.4 - Transmite recados: 
1.5 - Presta mforma9oes; 

2 - DESEMPENHO EFICIENTE NO TRABALHO: 

2.1 - Verifica a seguranga de portas e janelas; 

3 - DEDICAQAO: 

3.1 - Cpopera no encaminhamento do publico aos diversos setores da Instituipao, 
acompanhando ou prestando informa0.es; 

3.2. - Abastece maquinas e equipamentos e efetua limpeza periodica, garantmdo 
condiqoes apropriadas ao bom funcionamento; 

4 - ASSIDUIDADE: 

4.1 - Cumpre a sua carga-horaria na integra, zelando pela assiduidade; 
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5 - PONTUALIDADE: 

5.1 - Chega ao trabalho com antecedencia minima de cinco minutos, preservando a 
pontualidade; 

6 - REALIZACAO DE PROJETOS E TRABALHOS ESPECIALIZADOS: 

6.1 - Participa da execu^ao de projetos na escola; 

7 - CURSOS DE ATUALIZACAO: 

7.1 - Participa de reunioes, encontros, seminaribs, congresses e cursos na sua area de 

atua9ao; 

8 - ETICA PROFISSIONAL: 

8.1 - Mantem uma postura etica em su.as relates inter-pessoais e profissionais, baseada 
em principios de respeitabilidade, coerencia e dignidade; 

8.2 - Propicia uma relapao harmonica com todbs os trabalhadores da educapao; 

9 - CUMPRIMENTO DA LEGISLAQAO: 

9.1 - Contribui para aplicapao da politica pedagpgica do Municipio e o cumprimento da 
legislapao de ensino; 

9.2 - Zela pelo cumprimento da legislapao escolar e educacional; 

10-EXECUTA OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS. 

REQDISITOS DE INSTRUCAO 

• Ensino Fundamental Complete 

4 
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PREFEITURA MUNICIPAL 

O TAABAIrHO COMTIMUA 

LEI N.0 285 DE 26 DE MARCO DE 2008 

ANEXO II 

DESCR1CAO DO CARGO PERMANENTE DO QLADRO DA REDE 
PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO 

SECRET ARIA DE EDUCACAO 

CARGO: IMOTORISTA ESCOLAR/EDUGACIONAL 
GRUPO OCUPACIONAL: APOIO TECNIGO ADMINISTRATIVO E SERVIQOS AUXILIAREb 

DESCRICAO SUMARIA 

Dirige veiculos de transporte escolar e de outros orgaos da educate em atendimento ao 
sistema de ensino. 

DESCRICAO DETALHADA 

1 - RESPONSABILIDADE: 

1.1 - Conduz estudantes a estabelecimentos de ensino, quando necessario; 

1.2 - Responsabiliza-se pela entrega de correspondencia, volumes e cargas em geral do 
Sistema de Ensino; 
1.3 - Transmite recados; 

1.4 - Registra em formulario proprio, o consume de combustivel; 

1.5 - Conduz funcionarios para desempenhar suas funqoes ou participar de eventos no 
municlpio ou fora dele; 

2 - DESEMPENHO EFICIENTE NO TRABALHO: 

2.1 - Zela pela integridade fisica dos estudantes dirigindo com habilidade e se 
relacionando com os alunos passageiros de forma idonea e moral; 

3 - DED1CACAO; 

3.1 - Cuida do abastecimento e conservaqao do veiculo; 

3.2 - Faz reparo de emergencia, quando necessario; 

4 - ASS1DUIDADE: 
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1 
V-/ 

4.1 - Cumpre a sua carga-horaria na Integra, zelando pela assiduidade; 

5 - PONTUALIDADE: 

5.1 - Chega ao trabalho com antecedencia mmima dc cinco minutos, preservando a 
pontualidade; 

6 - REALIZACAO DE PROJETOS E TRABALHOS ESPECIAL1ZADOS: 

6.1 - Contribui com a execupao de projetps na escola; 

7 - CURSOS DE ATUALIZACAO: 

7.1 - Participa de reunioes, encontros, seminaries, congresses e enrsos na sua area de 
atuapao; 

8 - ETICA PROFISSIONAL: 

8.1 - Mantein uma postura etica em suas relapoes inter-pessoais e profissidnais, baseada 
em principios de respeitabilidade, coerencia.e dignidade; 
8.2— Propicia uma relapao harmonica com todos os trabalhadores da educapao; 

9 - CUMPRIMENTO DA LEGISLAQAO: 

9.1 - Contribui para aplicapao da politica pedagogica do Municipio e o cumprimento da 
legislapao de ensino; 

9.2 - Zela pelo cumprimento da legislapao escolar e educacional; 

IO-EXECUTA OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS. 

REQUISITOS DE UN STRUG AO 

Ensino Fundamental Corapieto com habiiitagao especifica conforme determina o codigo 
nacional de transito. 

4 
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PREFEITURA MUNICIPAL 

O TAABALHO CONTIMUA 

LEI N.0 285 DE 26 DE MARCO DE 2008 

ANEXO II 

DESCRICAO DO CARGO PERMANENTE DO QUADRO DA REDE 
PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO 

SECRET ARIA DE EDU CACAO 

CARGO: NUTRICIONISTA ESCOLAR 
GRUPO OCUPACIONAL: APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E SERVICOS AUXILIARES 

DESCRICAO SUMARIA 

- Exerce atividades operacionais para execu9ao de capacita^ao especifica de ■ 
merendeiros, assim entendidos os manipuladores de aliinentos da merenda escolar, 

sejam observadas as normas sanitarias vigentes 

DESCRICAO DETALHADA 

1 - RESPONSABILIDADE; 

1.1 - Calcular os parametros autiicionais para atendimento da clientela com base em 
recomendacoes nutricionais, avaliapao nutricional e necessidades nutricionais 

especificas, definindo a quantidade e qualidade dos alimehtos, obedecendo aos Padroes 

de Identidade e Qualidade (PIQ); 

1.2 - Planejar, orientar e supervisionar as atividades de seleqao, compra, 
armazenamento, produqao e distribuiqao dos alimentos, zelando pela qualidade e 

conservaqao dos produtos, observadas sempre as boas praticas higienicas e 
sanitarias; 

1.3 - Planejar e coordenar a aplicaqao de testes de aceitabilidade junto a clientela, 
quando da introduqao de alimentos atipicos ao habito alimentar local ou da ocorrencia 

de quaisquer outras alteraqoes inovadoras. no que diz respeito ao prepare, ou para 

avaliar a aceitaqao dos cardapios praticados, observando parametros tecnicos, 
cientiflcos e sensoriais reconbecidos e realizando analise estatistica dos resultados; 

-J 

# 
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1.4 - Elaborar o piano de trabalho anual do Programa de Aiimentaijao Escolar (PAE) 

municipal, contemplando os procedimcntos adotados para o desenvolvimcnto das 
atribui9oes; 

1.5 - Coordenar, supervisionar e executar programas de educa^ao permanente em 
alimentag-ao e nutriijao da conumidade escolar; 

1.6 - Articular-se com a diregSo e com a coordena9ao pedagogica da escola para o 
planejamento de atividades liidicas com o conteudo de alimenta9ao e nutrigao: 

1.7 - Compete ao nutricionisfa, no ambito do PAE, zelar para que, na capacita^o 

especifica de merendeiros, assira entendidos os manipuladores de aiimentos damerenda 

escolar, sejara observadas as normas sanitarias vigentes; 

2 - DESEMPENHO EFICIENTE NO TRABALHO: 

2.1 - Estimular a identifica9ao de crian^as portadoras de patologias e deficiencias 
associadas a nutripao. para que recebam o atendimento adequado no PAE; 

3 - DEDICAQAO 

3.1 - Interagir com o Conselho.de Alimentagao Escolar (CAE) no exercicio de suas 

atividades. _ 

3.2 - Contribuir na elaboraqao e revisao das normas reguladoras propr-ias da area.'de 
alimentagSo e nutriqao; 

4 - ASSIDUIDADE 

4.i-Cumpre a sua carga-horaria na ihtegra, zelando pela assiduidade; 

5 - PONTUALIDADE 

5.1-Chega ao trabalho com antecedencia minima de cinco minutos, preservando a 
pontualidade; 

6 - REALIZACAO DE PROJETOS E TRABALHOS ESPECIALIZADOS 

6.1 - Desenvolver projetos de educapao alimentar e nutricional para a comunidade 
escolar, inclusive promovendo a consciencia ecologica e ambiental; 

7 - CURSOS DE ATU ALIZAQAO 

7.1 - Participar de equipes multidisciplinares destinadas a planejar. implementar, 
controlar e executar politicas, programas, cursos, pesquisas e eventos; 

7.2 - Participa de palestra's, seminaries, congresses, capacitapoes, cursos, e outros 
eventos da area nutricionais e correlates; 
7.3 - Participa de estudos e pesquisas em sua area de atuapao; 
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O TAABALHO COWTIWUA 

8 - ETiCA PROFISSIONAL 

8.1-Mantem uma postura etica em suas rela9oes inter-pessoais e profissionais, baseada 

em principios de respeitabilidade, coerencia e dignidade; 
8.2-Propicia uma relapao harmonica com todos os trabalhadores da educapao; 

8.3-Propicia um melhor relacionamento com a coletividade e o respeito ao patrimonio 

publico e trata com cortesia, respeito! educa9ao e considera?ao, os colegas de trabalho e 
superiores hierarquicos; 

9 - CUMPRIMENTO DA LEGISLAgAO 

9.1 - Respeitar o que estabelece a legislaqao para a assun^ao.da responsabiltdade tecnica 

por mais de um municipio executor do Programs Nacional de Alimentapao. 

10-EXECUTA OUTRAS AT1VIDADES CORRELATAS. 

REQUISITOS DE INSTRUCAO 

O N1VEL SUPERIOR 
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PREFEITURA MUNICIPAL 

O TRABALHO CONTIMUA 

LEI N.0 285 DE 26 DE MARCO DE 2008 

ANEXO II 

DESCRICAO DO CARGO PERMANENTE DO QUADRO DA REDE 
PUBLIC A MUNICIPAL DE ENSINO 

SECRET ARIA DE EDUCACAO 

CARGO: FONOAUDl6LOGO(A) ESCOLAR 
GRUPO OCUPACIONAL; APOIO TECNICO ADMINISTRATiVO E SERV1COS AUXILIARES 

DESCRICAO SUMARIA 

Exerce atividades operacionais que compreende atividades de nivel superioi. 
envolvendo supervisao, coordenaqao, programapao ou execupao em grau de maior 

complexidade, relacionadas com a utiliza9ao de metodos e tecnicas fonoaudiologicas 

que tenham por finalidade a pesquisa, a prevenqao, a avaliaqao e terapia da area da 
comunicaqao oral e escrita. ineluindo a reabilitaqao do surdo, a indicapao do uso da 

protese auditiva e o aperfeiqoamento da fala e da voz. 

DESCRICAO DETALHADA 

1 - RESPON S ABILi DADE: 

1.1- exercer a atiyidade de forma plena, utilizando os conhecimentos e recursos 
necessaries, para promover o bem-estar do cliente e da coletividade: 

1.2 - desenvolver trabalho de prevenpao no que se refere a area de comunicagao escrita 

e oral, voz e audifao; _ 
1.3 - participar de equipes de diagnostico realizando a avaliaqao da comunicapao oral e 

escrita, voz e audiqao; 
] ,4 - realizar terapia fonoaudiologica dos problemas de comunicapao oral e escrita, voz 

e audiqao; 
1.5 - realizar o aperfeigoamehto dos padroes da voz e fala; 

1.6 - colaborar em assuntos fonoaudiologicos ligado a outras ciencias; 

1.7 - supervisionar profissionais e alunos em trabalhos teoricos e praticos de 
Fonoaudiologia; 

1.8 - participar da Equipe de Orienfagao e Planejamento Escolar, inserindo aspectos 
preventives ligados a assuntos fonoaudiologicos; 
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PREFEITURA MUNICIPAL 

O THABALHO CONTIIVUA 

V 

1.9 - clar parecer fonoaudiologico, na area de comunica^ao oral e escrita, voz e audifao, 
1.30 - informar ao clicnte sua qualifica9ao, responsabilidades e fun?oes, bem como dos 

demais membros da equipe, quando se fizer necessario; 
1.11 - orientar adequadamcnte acerca dos propositos, riscos, custos e altemativas de 
tratamento, bem como das implica96es dc tratamentos fonoaudiolbgicos equivalentes, 

praticados simultaneamente; 

1.12 - elaborar, fornecer relatorio, resultado de exame, parecer e laudo fonoaudiologico. 
quando solicitado; 

1.13 - permitir o acessq do responsavel ou representante legal durante avalia9ao e 

tratamento, salvo quando sua presen9a comptometer a eficacia do atendimento; 

1.14 - permitir o acesso do cliente ao prontuario, relatorio, exame, laudo ou parecer 

elaborados pelo fonoaudiologo, recebendo explicaqao necessaria a sua compreensao. 

2 - DESEMPENHO EFICIENTE NO TRABALHO: 

2.1 - esclarecer o cliente, apropriadamente, sobre os riscos,. as influencias socials e 
ambientais dos transtorrios fonoaudiolbgicos e sobre a .evolu9ao do quadro clinico, bem 

como sobre os prejuizos de uma possivel interrupqao do tratamento fonoaudiologico, 
ficando o fonoaudiologo isento de qualquer responsabilidade, caso o cliente mantenha- 

se neste proppsito; 

3 - DEDICAQAO 

3.1 - ao elaborar prontuario de seus clientes conserva-lo em arquivo prbprio, evitando o 

acesso de pessoas estranhas a ele; 

3.2 - orientar seus colaboradores e aiunos.quanto ao sigilo profissional. 

3.2 - Contribuir na elaboraqao e revisao das normas reguladoras proprias da area de 
atendimento; . , , , 

3.3 - colab'orar, sempre que possivel, em campanhas que visem o bem-estar da 
coletividade; 

4 - ASS1DOIDADE 

4.1-Cumpre a sua carga-horaria na Integra, zelando pela assiduidade; 

5 - PONTUALIDADE 

5,1-Chega ao trabalho com antecedencia minima de cinco minutos, preservando a 
pontualidade; 

6 - REALIZACAO DE PROJETOS E TRABALHOS ESPECIAL1ZADOS 

6.1 - Desenvolver projetos de educaqao alimentar e nutricional para a comunidade 
escolar, inclusive promovendo a consciencia ecolbgica e ambiental; 
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PREFEITURA MUNICIPAL 

6.2 - projetar, dirigir ou efetuar pesquisas fonoaudiologicas promovidas pela entidade; 

7 - CURSOS DE ATUAL1ZACAO 

7.1 - Participar de equipes multidisciplinares destinadas a planejar, implementar. 
controlar e.executar politicas, programas, cursos, pesquisas e eventos; 

7.2 - Participa de palestras, seminarios, congressos, capacitances, cursos, e outros 

eventos da area nutricionais e correlatos; 

7.3 - Participa de estudos e pesquisas em sua area de atuaqao; 

8 - ETICA PROFISSIONAL 

8.1-Mantem uma postura etica em suas reianoes inter-pessoais e profissionais, baseada 

em principios de respeitabilidade, coerencia e dignidade; 
8.2-Propicia uma relanao harmonica com todos os trabalhadores da educanao; 

8.3-Propicia urn melhor relacionamento com a coletividad.e e o respeito ao patrimonio 

piiblico e trata com cortesia, respeito, educanao e consfderapao, os colegas de trabalho e 
superiores hierarquicos; 

8.4 - respeitar o cliente e nab pemiitir que este seja desrespeitado; 

8:5 - manter sigilo sObre fatos de que tenha conhecimento em decorrencia de sua 
atuaqao com o cliente, exceto por justo motivo: 

8.6 - guardar sigilo sobre as ihformanSes de outros. profissionais tambem 
comprometidos com o caso; 

8.6 - tratar com urbanidade e respeito os representantes dos orgaos representativos de 
classe, quando no exercicio de suas atribuipoes, facilitando o seu desempenho. 
8.7 - assumir responsabilidades pelos atos praticados; 

8.8 - resguardar a privacidade do cliente; 

9 - CUMPRIMENTO DA LEGISLAQAO 

9.1 - Respeitar o que estabelece a legislapao para o desempenho de sua funnao e da 

instituinao. 

10-EXECUTA OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS. 

REQUISITOS DE INSTRUCAO 

® NIVEL SUPERIOR 

AVENIDA TA 
CEP: 5 
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PR3EFEITURA MUNICIPAL 

P TRABALHO COMTIWUA 

LEI N0 285 DE 26 DE MARgO DE 2008 

ANEXO III 

GRADE DE VENCIMENTOS PARA PROFISSIONAIS COM JORNADA DE TRABALHO DE 
20 (VfNTE) HORAS SEMANAIS 

CARGO: NUTRICJONISTA ESCOLAR 

NIV EIS FAIXAS SERIES DE CLASSES 

SIMBOLO HABILITAQAO A B C D 

IV 

NIVEL SUPERIOR 

COM 

DOUTORADO 

d 1.412,47 1.454,84 1.498,49 1.543,44 

c 1.384,77 1.426,32 1.469/11 1.513,18 

b 1.357:62 1.398,35 1.440,30 1.483,51 

a 1.331,00 1.370,93 1.412,06 1.454,42 

lit 

NIVEL SUPERIOR 
COM 

MESTRADO 

d 1.284,06 1.322,58 1.362,26 1.403,13 

c 1.258,88 1.296,65 1.335,55 1.375,62 

b 1.234,20 1.271,23 1.309,36 1.348,64 

a 1.210,00 1.246,30 1.283,69 1.322,20 

ll 

NIVEL SUPERIOR 
COM 

POS-GRADUACAO 

d 1.167,33 1.202*35 1.238,42 1.275.57 

c 1.144,44 1,178,77 1.214,14 1.250,56 

b 1,122,00 1.155,66 1.190,33 1.226,04 

a 1.100,00 1.133,00 1.166,99 1.202,00 

I 

NIVEL 

SUPERIOR 

d 1.061,21 1.093,04 1.125,84 1.159,61 

c 1.040,40 1.071,61 1.103,76 1.136,87 

b 1.020.00 1:050,60 1.082,12 1.114,58 

a 1.000,00 1.030,00 1.060,90 1.092,73 

PERCENTUAL ENTRE AS FAtXAS IGUAL A 2% 

PERCENTUAL ENTRE AS CLASSES IGUAL A 3% 
PERCENTUAL ENTRE OS NIVEIS I E II IGUAL A 10% 
PERCENTUAL ENTRE OS NIVEIS il E III IGUAL A 10% 
PERCENTUAL ENTRE OS NIVEIS III E IV IGUAL A 10% 
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LEI N0 285 DE 26 DE MARQO DE 2008 

ANEXO If! 

GRADE DE VENC1MENTOS PARA PROFlSSfONAlS COM JORNADA DE TRABALHO DE 
40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS 

CARGO: MOTORISTA ESCOLAR/EDUGACfONAL 

NIV ElS FAIXAS SERIES DE CLASSES 
SIMBOLO HABILITAQAO, A B C D 

IV 

NIVEL 
SUPERIOR COM 

P6S~GRADUAgAO 

d 932,23 960,20 989.00 1.018.67 

c 913,95 941,37 969,61 998,70 
b 896,03 922,91 950,60 979,12 

a 878,46 904,81 931,96 959,92 

III NIVEL 

SUPERIOR 

d 847.48 872,91 899,09 926,07 

c 330,86 855,79 881,46 907,91 

b 814,57 839,01 864,18 890,10 

a 798,60 822.56 847,23 872.65 

II NIVEL MEDIO 

d 770,44 793.55 817,36 841,88 

c 755,33 777,99 801,33 825,37 

b 740,52 762,74 785,62 809,19 

a 726,00 747.78 770.21 793.32 

1 NIVEL 
FUNDAMENTAL 

d 700,40 721.41 743.05 765.34 

c 686,66 707.26 728,48 750,34 

b 673,20 693,40 714,20 735,62 

a. 660,00 679,80 700,19 721,20 

PERCENTUAL ENTRE AS FAIXAS IGUAL A 2% 

PERCENTUAL ENTRE AS CLASSES IGUAL A 3% 
PERCENTUAL ENTRE OS NiVElS I E II IGUAL A 10% 
PERCENTUAL ENTRE OS NIVElS II E III IGUAL A 10% 
PERCENTUAL ENTRE OS NIVElS III E IV IGUAL A 10% 
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PREFEITURA MUNICIPAL 

Q TAABALHP COWTIMUA 

LEI ND 285 DE 26 DE MARCO DE 2008 

ANEXO III 

GRADE DE VENCIMENTOS PARA PROFISSIONAIS COM JORNADA DE TRABALHO DE 
40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS 

CARGO: VIGIA ESCOLAR/EDUCACIONAL 

NIV EIS FAIXAS SERIES DE CLASSES 

SIMBOLO HABILITAQAO A 6 C D 

IV 

NIVEL 
SUPERIOR. COM 

pOs-graduaqAo 

d 586,17 603,76 621,87 640,53 

C 574,68 591,92 609,68 627,97 

b 563,41 580,31 597,72 615,66 

a 552,37 568,94 586,00 603,58 

III NIVEL 

SUPERIOR 

d 532,89 548,87 565,34 582,30 

c 522,44 538,11 554,25 570.88 

b 512,19 527,56 543,39 559,69 

a 502,15 517,21 532,73 548,71 

II NIVEL MEDIO" 
d 484,44 498,97 513,94 529,36 

c 474,94 489,19 503,87 518,98 

b 465,63 479,60 493,99 508,81 

a 456,50 47,0,20 484.30 498,83 

1 NIVEL 

FUNDAMENTAL 

d 440,40 453,61 467,22 481,24 

c 431,77 444,72 458.06 471.80 

b 423,30 436,00 449,08 462.55 

a 415,00 427,45 440,27 453,48 

PERCENTUAL ENTRE AS FAIXAS IGUAL A 2% 

PERCENTUAL ENTRE AS CLASSES IGUAL A 3% 
PERCENTUAL ENTRE OS NIVEIS 1 E II IGUAL A 10% 
PERCENTUAL ENTRE OS NIVEIS !! E lit IGUAL A 10% 
PERCENTUAL ENTRE OS NlVEIS 111 E IV IGUAL A 10% 

AVENIDA TABELlAO MANGEL TEN6RIO ALVES, S/N0 - CENTRO - IATI - PERNAMBUCO 
CEP: 55345-000 FONE: (87)3786-1 1 56/1 096 CNPJ: 1 1.286.374/0001 -31 

Site: www.iati.pe.gov.br E-mail: prefeitura@iati.pe.gov.br 
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0 TRABALHO COVT1NUA 

LEI N0 285 DE 26 DE MARCO DE 2008 

ANEXO III 

GRADE DE VENCIMENTOS PARA PROFISSIONAIS COM JORNADA DE TRABALHO DE 
40 (QUARENTA) HORAS SEMANA1S 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIQOS EDUCACIONAIS 

NIVEIS FAIXAS SERIES DE CLASSES 

SIMBOLO HABILITAQAO A B C D 

IV 

NIVEL 
SUPERIOR COM 

ESPECIALIZAQAG 

d 586,17 603,76 621,87 640,53 

C 574,68 591,92 609,68 627,97 

b 563,41 580,31 597,72 615,66 

a 552,37 568,94 586,00 603,58 

III NIVEL 

SUPERIOR 

d 532,89 548,87 565,34 582.30 

c 522,44 538 .'11 554,25 570,88 

b 512,19 527,56 643,39 559,69 

a 502.15 517,21 532,73 548,71 

II NIVEL MIlDIO 

d 484,44 498,97 513.94 529,36 

c 474,94 489,19 503,87 518,98 

b 465,63 479,60 493,99 508,81 

a 456,50 470,20 484,30 498,83 

I NIVEL 

FUNDAMENTAL 

d 440,40 453,61 467,22 481,24 

c 431,77 444.72 458,06 471,80 

b 423,30 436.00 449,08 462.55 

a 415,00 427.45 440.27 453,48 

PERCENTUAL ENTRE AS FAIXAS IGUAL A 2% 

PERCENTUAL ENTRE AS CLASSES IGUAL A 3% 
PERCENTUAL ENTRE OS Nl'VEIS I E II IGUAL A 10% 
PERCENTUAL ENTRE OS NiVEIS 11 E Ml IGUAL A 10% 
PERCENTUAL ENTRE OS NIVEIS III E IV IGUAL A 10% 

A 
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PREFEITURA MUNICIPAL 

0 TRABALHO COWXINUA 

LEI N0 285 DE 26 DE MARQO DE 2008 

ANEXO III 

GRADE DE VENCIMENTOS PARA PROFISSIONAIS COM JORNADA DE TRABALHO DE 
40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS 

CARGO; ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 

NIV EIS FAIXAS' SERIES DE CLASSES 

SIMBOLO habilitacao A B C D 

IV 

NIVEL 
SUPERIOR COM 

MESTRADO 

d 706,23 727.42 749,24 771.72 

c 692,39 713,16 734.55 756,59 

b 678.81 699,17 720.15 741,75 

a 665,50 685,47 706,03 727,21 

III 

NIVEL 
SUPERIOR COM 

pOs-graduaqao 

d 642,03 661,29 681,13 701,56 

c 629,44 548,33 667,78 687,81 

-b 617,10 635,61 654,68 674,32 

a 605,00 623,15 641,84 661,10 

II NIVEL 

SUPERIOR 

d 583,66 601,17 619,21 637.79 

c 572,22 589,39 607,07 625.28 

b 561,00 577,83 595,16 613,02 

a 550,00 566,50 583,50 601,00 

I 
NIVEL MEDIO 

d 530,60 546,52 562,92 579,81 

c 520,20 535,81 551.88 568,44 

b 510,00 525,30 541.06 557,29 

a 500,00 515,00 530,45 546,36 

PERCENTUAL ENTRE AS FAIXAS IGUAL A 2% 

PERCENTUAL ENTRE AS CLASSES IGUAL A 3% 
PERCENTUAL ENTRE OS NIVEIS I E II IGUAL A 10% 
PERCENTUAL ENTRE OS NfVEiS II E III IGUAL A 10% 
PERCENTUAL ENTRE OS NIVEIS III E IV IGUAL A 10% 
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PREFEITURA MUNICIPAL 

0 TRABALHO CONTIWUA 

LEI N0 285 DE 26 DE MARQO DE 2008 

ANEXO III 

GRADE DE VENCIMENTOS PARA PROFISSIONAIS COM JORNADA DETRABALHO DE 
40 (QUARENTA) HORAS SEfVlANAIS 

CARGO: SECRETARIO(A) ESCOLAR 

NIV EIS FAIXAS SERIES DE CLASSES 

SIMBOLO HABILITAQAO A B C D 

IV 

NIVEL SUPERIOR 
COM 

DOUTORADO 

d 1.296(65 1.335,54 1.375,61 1.416,88 

c 1.271,22 1.309,36 1.348,64 1.389,10 

b 1.246,30 1.283.68 1.322,19 1.361,86 

a 1.221.86 1.258,51 1.296,27 1.335,16 

III 

NIVEL SUPERIOR 
COM 

MESTRADO 

d 1.178.77 1.214,13 1.250,56 1.288,07 

c 1.155.66 1.190,33 1.226,03 1.262,82 

b 1.133,00 1.166,99 1.202,00 1.238,05 

a 1.110,78 1.144.10 1.178,43 1,213.78 

II 

NIVEL SUPERIOR 
COM 

POS-GRADUACAO 

d 1,071,61 1.103,76 1.136,87 1.170,97 

c '1.050,60 1.082.11 1.114,58 1.148,01 

b 1.030,00 1.060,90 1.092,72 1.125,50 

a 1.009,80 1.040,09 1.071,30 1.103,44 

I 

NIVEL 

SUPERIOR 

d 974,19 1.003,41 1.033,52 1.064,52 

c 955,09 983,74 1.013,25 1.043,65 

b 936,36 964,45 993,38 1.023,19 

a 918,00 945,54 973,91 1.003,12 

PERCENTUAL ENTRE AS FAIXAS (GUAL A 2% 

PERCENTUAL ENTRE AS CLASSES IGUAL A 3% 
PERCENTUAL ENTRE OS NIVEIS I E II IGUAL A 10% 
PERCENTUAL ENTRE OS NlVEIS II E III IGUAL A 10% 
PERCENTUAL ENTRE OS NIVEIS III E IV IGUAL A 10% 
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PREFEITURA MUNICIPAL 

0 THABAtHO COWTIWUA 

LEI N0 285 DE 26 DE MARQO DE 2008 

ANEXO III 

GRADE DE VENC1MENTOS PARA PROFISSIONAIS COM JORNADA DE TRABALHO DE 
150 HORAS/AULAS MENSAfS 

CARGO: PROFESSOR(A) 

J 
NIV EIS FAIXAS SERIES DE CLASSES 

SIMBOLO HABILITAQAO A B.. C D 

IV MESTRADO OU 
DOUTORADO 

d 924,26 970,47 1.019,00 1.069,95 
c 906,14 951,45 999,02 1.048,97 
b 888,37 932,79 979,43 1.028,40 
a 870.95 914,50 960.23 1.008,24 

III ESPECIALIZACAO / 
POS-G R A D U A c AO 

d 840,24 882,2'5 926,36 972,68 
c 823,76 864,95 908,20 953,61 
b 807,61 847,99 890;39 934.91 
a 791,78 831,36 872,93 916,58 

II LICENCIATURA 
PLENA 

d 730.64 767,17 805,53 845,81 
c 716,32 752.13 789,74 829,22 
b 702,27 737,38 774,25 812,97 
a 688,50 722,93 759,07 797,02 

! NIVEL ESPECIAL/ 
MAGISTERIO 

d 541.22 568,28 596,69 626,53 
c 530,60 557,13 584,99 614,24 
b 520,20 546,21 573,52 602,20 
a 510,00 535,50 562,28 590.39 

PERCENTUAL ENTRE AS FEIXAS IGUAL A 2% 

PERCENTUAL ENTRE AS CLASSES IGUAL A 5% 
PERCENTUAL ENTRE OS NlVEIS I E II IGUAL A 20% 
PERCENTUAL ENTRE OS NlVEIS II E III IGUAL A 15% 
PERCENTUAL ENTRE OS NlVEIS 111 E IV IGUAL A 10% 

-<1 
r 
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LEI N0 285 DE 26 DE MARQO DE 2008 

ANEXO III 

GRADE DE VENCIMENTOS PARA PROFISSIONAIS COM JORNADA DE TRABALHO DE 
200 HORAS/AULAS MENSAIS 

CARGO: PROFESSOR(A) 

NIV EIS FAIXAS SERIES DE CLASSES 

SIMBOLO HABILITAQAO A B C D 

IV MESTRADO OU 
DOUTORADO 

d 1.232/35 1.293,97 1.358,66 1.426,60 

c 1.208,19 1.268,59 1.332,02 1.398,63 
b 1.184,50 1.243,72 1.305,91 1.371,20 

■a 1.161,27 1.219,33 1.280,30 1.344,32 

III ESPECIAL IZAQAO / 
POS-GRADUACAO 

d 1.120,32 1.176,33 1.235,15 1.296,91 

c 1.098,35 1.153,27 1.210,93 1.271,48 

b 1.076,81 1.130,65 1.187,19 1.246.55 

a 1.055,70 1.108,49 1.163,91 1,222,10 

II LICENCIATURA 
PLENA 

d 974,19 1.022,90 1.074,04 1.127,75 

c 955.09 1.002,84 1.052,98 1.105,63 

b 936,36 983,18 1.032,34 1.083,95 

a 918,00 963,90 1.01 2;1 0 1.062,70 

I NIVEL ESPECIAL/ 
MAGISTERIO 

d 721,62 757,70 795,69 835,37 
c 707,47 742,85 779,99 818,99 

b 693,60 728,28 764,69 802,93 

a 680,00 714,00 749.70 787,19 

PERCENTUAL ENTRE AS FEIXAS IGUAL A 2% 

PERCENTUAL ENTRE AS CLASSES IGUAL A 5% 
PERCENTUAL ENTRE OS NIVEIS I E II IGUAL A.20% 
PERCENTUAL ENTRE OS Nl'VEIS II E III IGUAL A 15% 
PERCENTUAL ENTRE OS NIVEIS III E IV IGUAL A 10% 

AVENIDA TABELlAO MANGEL TEN6RIO ALVES, S/N0 - CENTRO - IATI - PERNAMBUCO 
CEP: 55345-000 FONE: (87)37 86-1 1 56/1 096 CNPJ: 1 1.286.374/0001 -31 

Site; www.iati.pe.gov.br E-mail: prefeitura@iati.pe.gov.br 



PREFEITURA MUNICIPAL 

* 

O TAABALHO CONTIMUA 

LEI N0 285 DE 26 DE MARgO DE 2009 

ANEXO ff! 

GRADE DE VENCIMENTOS PARA PROFISSIONAIS COM JORNADA DE TRABALHO DE 
100 HORA5/AULAS MENSAIS 

CARGO: PROFESSOR(A) DAS SERIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

NIV EIS FAIXAS SERIES DE CLASSES 
SIMBOLO HABILITAQAO A B C D 

ESPECIALIZA5AO d 616.17 646,98 679.33 713,30 

IV 
MESTRADO OU 

c 604,09 634.30 666,01 699,31 
' DOUTORADO b 592,25 621,86 652,95 685,60 

a 580,64 609,67 640.15 672,16 

ESPECIALIZAgAO/ d 560,16 588,17 617,57 648,45 
III POS c 549,18 576,63 605,47 635,74 

GRADUAQAO b 538.41 565,33 593,59 623,27 
527,85 554,24 581,95 611,05 

d 487,09 511,45 537.02 563,87 

II 
GRADUACAO EM 

c 477,54 501,42 526,49 552.82 
LICENCIATURA 

b 468,18 491.59 516,17 541,98 
a 459,00 481,95 506,05 531,35 

PERCENTUAL ENTRE AS FAIXAS IGUAL A 2% 

PERCENTUAL ENTRE AS CLASSES IGUAL A 5% 
PERCENTUAL ENTRE OS NlVEIS II E III IGUAL A 15% 
PERCENTUAL ENTRE OS NIVEIS III E IV IGUAL A 10% 

AVENIDA TABELlAO MANOEL TENORIO ALVES. S/N0 - CENTRO - IATI - PERNAMBUCO 
CEP: 55345-000 FONE: (87)3786-1 1 56/1 096 CNPJ: 1 1.286.374/0001 -31 
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PREFEITURA MUNICIPAL 

O TAABAIrHO COMTIMUA 
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