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O PREFEITO MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA, ESTADO DO MARA,\HÃO,

NO

uso de suas atdbüções legais, faz saber qüe a Câmaú Municipal aProvou e eu sanciono a seguinte
T-ei:

CAÌiTULO

I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Arí1o - Esta Lei dispõe sobre a instituição, implafiação e
de Salirios

-

gestão do PlaÌIo de Carreira, Cargos e

PCCS do Magistétio Público Municipal de Godofredo VianaMA.

Art

2o - Para os

I-

Rede MÌmicipal de Ensino

efeitos desta Lei, entende-se por:

o cotrjuoto de insútuições e órgãos que realiza atividades

de

educação sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação;

II -

Profissionais do Magistâio é o conjunto de docentes e do pessoai do supofie pedagógico'

titulares dos cargos de professores, supervisores, coordenadores, orientador educacionai e gestores
do

E sino Público Municipali

III -

Professor - o titular do cargo da Carreira do Magistério Público Muricipal, com funçòes

':'

magistério:

-st

EsaÀDo Do M.l.Rr'\IIlÃo
PREFEITURÀ MT']NICIPâ! DE GODOFRÊDO VIANÂ
CNPJ N' 06.15? 031/ooo1-08

CAPÍTULO

II

DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MI,NICÌPAL
SEÇÃO

I

DOS PRINCÍPIOS

Art.

3o

I-

a

- A Caneira do Magistério Público Municipal tem como principios básicos:
profissionalização, que pressupõe vocação e dedicação ao magisterio

e

quaÌihcaçào

tabalho;
profissional, com remunelação condigna e condições adequadâs de
II a valoÌização do desempeúo, da qualificação e do coúecimento;

-

e a plogÌessão mediânte a mudança
a promoção através de mudança de nível de habilitação

III -

de classes, periodicamente.

tihÌlos' ressalvadas as funções de
lnvestidura por conculso público de provas ou provas e
desde que atendidos os reqursiros
confiança de li!'Ìe nomeação pelo chefe do poder executivo'

ÍV

-

à firnção a ser exercida'
Ìegais de qualificação profissional e habilitação' conespondente
caneira'
e condições paÍa inglesso e desenvolvimento da

v - EsEbeìeceÍ cÌitérios
VI - Promover a formação continuada e

capacitaçáo, aperfeiçoando o profissional do magistério

para o exercicio pÌeno da carreira'

vII

- A garantia de piso saÌaÍial para os profissionais da educação;
e avaliação' inclúdos na carga rie
- A garantia do período reservado a estudos, planejamento

VIII

tÌabalho.

com vencimentos mlclals
condignarnente todos os integrantes do magistério'
piso saÌaÍiat profissionaì nacional (PSP)ì
nunca iúeriores aos valorcs coÍ€spondentes ao
experiência e
X Garantir progrcssão salariat na carreir4 poÌ incentivos que contemplem

IX - Remuner

-

desempeúo, atuaLização e aperfeiçoamento profissional
da educação' de acorco
XI - Fixar vencimenro com salário inicial para as carreúas profissionais
os valorcs no caso dos proÍissionais do
com a jomada definida neste plaro de caÍreiÌ4 deveÍIdo
profissional nacional' diferenciados pelos niveis
nagistério nunca ser inferiores ao piso salarial
n'9 394196' proibida qualo'uer difcrenciação em
dâs habilitações a que se refere o âÍti8o 62 da Lei

viÍtude da etapa ou modalidade de atuaÉo do

profissionâl;

=6
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XII - Diferenciar os vencimentos ou saiáIios iniciais

da carreira dos proiìssionais da èd'Jcaçào

e os habilitados em niveÌ supericr
escoiar básica por titulação, entre os habiÌitados em nivel médio
/aÍo senso e percentual compatível entre estes últimos e os detentores de Cursos

e pós-graduação
de

Mestado

e

Doutorado;

da
salariaì anuaÌ dos vencimentos ou saiáno iniciais e das remu:rerações
nos lernos do inicio X <io artigo
carreira. de modo a preservar o poder aquisitivo dos educadoresr
pariágrafo único da Lei n" 11 738i2008;
,17 da Constituição Federai e do anigo 5",
da educação e os demais da
Manter comissão padtiiri4 eÍÌtle gestoÌes e profissionais

XIII - Assegurar revisão

XIV -

e prover politicas púbÌicas vohadas ao
comunidade escolar, para estudar as condições de tÍabaìho
sewiços educacionais prestados à comunidade:
bom desempenho profissional e à qualidade dos
numérica professorleducandos
XV - Promover, na o ryal1zir1ão da rede escoÌar' adequada relação
do Ensino Frmdamentaì' bem como o numero
nas etapas da Educação lnfartil e nos anos iniciais
anos do EÍsino Fundamentaì, prevendo limite'
adequado de alunos em sala de aula nos demais
de
professor' do qüe os Dacionalmente praticados' aÍìm
menores ale alunos por saìa de aula e por
qualidade da educaçâo e atender à5 condições de
melhor prover os investimentos públicos, elevar

trabalho dos educadores.

SEÇÃO
DA ESTRUTURÀ DA CARREIRÂ
SUBSEçÃO

I

DA CONCEITÜAçÃO

Art. 4' - Para os efeitos destã Lei, entende-se por:
de
I- Plâtro de Cargo' Cârreira € ReEuueração do Magistério - o instnuDento normati\o
que define critédo de reiações fiÌrcionais entre cs
administraçâo e gestão de recrüsos humaÌÌos
de Ensino Público da Prefeitu:a
profissionais do MagisÌédo da Educação Básica e Sistema
Municipal de GodoÊedo Viana'MA;

-i
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fI-

Sistema Municipal de Ensino

-

compreende toda organização escolar do municipio'

constituida pela Secletariâ de Educação, Conselhos a ela ligados e a5 Unidâdes de Ensino
mantidas peÌa Pr€feitula.

III-

ProlissioDais do Magistéúo

-

é o conjunto de docentes e do supone pedagógico'

tiulares

do \4agisÌério
dos caÌgos Ìegalmente investido em caÌgo público de provimento efetivo do Quadro

Público Municipal;

IV-

-

Docetrtes

Ìinìlares de cargo que compõem um gupo de Servidores do Magistério com

ahibuições de docência nas wridades escolares'

V-

FuBçâo

do Magistério

-

atividade desernpenhada pelos profissionais do magisterio

e ao aperfeiçoaÌnento da
diÌetarnente ligados ao funciooamento do sistema municipal de ensino
educação;

VI-

Suporte ped&gógico

-

titulares de cargo que compõem

o gmpo de prohssionais

do

orientaçào pedâgógica' gêsÌào e
magisrério com atribuições especificas em áreas de coordenaçào'
cargo público de provimento efetivo do
supervisão do sistema municipal de ensino; investido em
Quadro do Magistério Púbiico Municipal;

VII-

Carreira

-

o conjÌrnto de níveis e

referencias que dehnem a evolução firncional e

remun€râtóda do servidor dentro da respectiva ciasse;
para o pÌofiss'oi1rl
Cargo- o conjunto de aúbuições e responsabilidade prevista nesta lej
efetÌvo;
do mâgisÌério, sob denomirÌação próPria e vencimento eú caÌáter

VIII-

Ix-]'{ível-éoaglupamentodecalgosgenericamentesemelhaÍtesemqueseestÌutuma
carreita:

XXI-

Classe

-

é a posição

horizontal do servidor na escala de vencimento;

vencimento' após
Enquadramento- é a posição em detenninado cargo, nível e classe de
esiabeÌccidos nesta lei:
a.nalise da situação juridico-frmcional e alendimento aos criÌérios

XII-

Promoção- é a passagem do servidor, dnlÌar de cargo em caráÌer efeti\o

ac'

'

subsequente na careira;

XIIIpaJa

efedvo, de uma cÌasse
Progressão- é a Passagem do servidor. titulaÌ de cargo em caÌáter

ol!úa imedialamenlc suPcrior;

XIV-

veÍrcimeDto

-

corresponde à base da remunesção do cargo efetivo;

::'

t;

-olúÈ
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ReEunerrção- é o vencimento do caÌgo efetivo acrescido das vantagens e gratificaçòes

estabelecidas em lei.

XVI-

Piso Salarial - corresponde ao vencimento base, que, por sua vez, corresponde aos valores

da referência e do nivel, consoatrte an€xo de vencimentos, o quaÌ é parte integrarÌte desta Lei.

suasEçÃo

ü

DISPOSIçÕES GERAÌS

Art. 5" - A Carreira do Magistério PúbÌico Municipal é integada pelo cargo de provìmento
efetivo de prcfessor estruturada em 05 (cinco) niveis e 10 (dez) classes. (Alexo IV e Anexo v).

$1'-

Cargo é

o lugar na oÍganização do sewiço público

correspondente a um conjunro de

atdbúções com estipêndio específico, denorninação própri4 número ceÍto e remuDelação pelo
poder público, nos termos da lei.

S2' - Classe é o agrupam€nto de cargos geDericamente semelhantes em que s€ estmtua a CaÌÌeira
com base

ro Gmpo de serviço, devendo

ser automática, após o preenchimento deste

requisito.

$3" - A Caneira do Magistério Público Muoicipal abrange a Educação Biisic4 no que diz respeito
a Educação

Infantii (Crcche e Pré-Escola), ao Ensino Fundamental (Educação Especial, Educação

de Jovens e Adultos, Educação Quilombola e Educação Indígena).

54"

- O Concurso

Público para ingesso rÌa Carreira seá realizado por loca.lidade e âea de

aruação. exigida:

| - Paft

a

ilea

1

(um), de Educação Infantil e do Ensino FundamentaÌ (anos iniciais), fomação em

nível superíor, em curso de licenciatura plena em pedagogia ou curso normai superior, admitida
como fomÌação mínima a obtida em nível médio, na modalida<le normal;

l\ -

PaÍa a áxea 2 (dois), do Eúsino Fundamental (ânos finais), fomação em cÌnso süpeiol, de

licenciatura ple[a ou. outÌa gradua4ão correspoodente a área de coúecimento específicas do

^

curriculo, com formação pedagógica nos termos da legislação úgente.
$5o

- O ingesso na Caíeira daÌ-se-á rÌa Classe inicial, no nívei corespondente

candidalo aprovado.

à hâbilitacão do

$:
a

^
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Art. 9' - E asseguado

.,....

às pessoas com dcficiências ffsicas o direito a inscreverem-se em Concurso

Público para provimento de cargo cujas atibuições sejam compaüveis com a deficiênciareseNadas no mínimo 5% (cinco por cento) das vagas oferccidas lro certame seletiYo.

SEçÃO
DO f,STÁGIO PROBATóRIO

Art. 10" - O estígio probatóio

será de 03 (três) anos de efetivo exercicio peÌos ocupantes de

cargos de magistério da Rede Pública Municipal de Godofiedo

Vianq nomeados em caráteÌ

efetivo, em üÍtude de Concwso Público de Provas e Provas e TíhrÌos.

probatório, o ocupante do cargo de Magistério frcará impedido
S lo - Durante o peÍíodo do esúgio
de obter promoção e/ou mudança de nivel, de exercer cargo de confia1rça ou outra fimção difereüte
rla qual
0

foi concursado.

2' - DulanÌe o eslágio probalóÌio o ocupante

de caÌgo do magistédo da Rede Pública Municipal

de Ensino de Godofredo Viana será acompanhado pela equipe de suporte pedagógico, que
proporcionará meios para sua inlegração e favorccerá o desenvoivimento de suas potencialidades
em relação aos interesses da sociedade,

desempeúo
$ 3o - O professor será submetido à avâliação de

dlual' com vista a sua perÍnanènciâ'

ou trão, no cargo efetivo, obedecendo çiitédos estabelecidos em lei complementaÌ'

$ 4" -

Cabe

a

Secretaria Municipal de Educação

gararú os meios

necessários para o

acomparúarnento e avaÌiação do desempeúo dos seus servidores em estágio probatório'
$

5' - O estágio probatório ficará

t

-

suspenso na bipótese das seguintes licerças:

Por motivo de doença ou de acompalharnento de pessoa na famíiia;

II -

Militar

III -

Civii

oü

a partir do término das licenças especificadas

no

Para acompanÌÌar cônjuge ou comparúeiÌo, que Émbém seja Servidor Público
nos termos estabelecidos na legislação em

ügor.

Para ocupaÌ caÌgo público eletivo.

$ 6" - O estágio plobatótio

sená retomado

paiá€rafo quano.

=S('
I
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Art. 11 - Dumnte o

do
estágio probatório, o professor no gxercício das atribúções específicas

do Estigio Probatólio
cargo, deverá satisfazer os reqúsitos da Avaliação Especial de Deseúpeúo

confolme anexo II.
ser demitido, na foma e nos casos previstos em Lei'
$1' - lnd€pendentementç da possibilidade de
qÌÌe não satisfazer os reqúsitos de
será exonerado após Processo Adminishativo, o professor

o direito de an,pla defesa'
avaliação de desempeúo do esúgio probatório' serdo oferecido a ele
probatório, uma vez aprcvado nos teríros desta lei' o
$2" - Após o cümpdmento do estrágio

servidor adqúúá a estabilidade

a avaliação especial
é
$3' - Como condição pâÌa a aqúsição da êstabilidâde, obÌigatória

de

desempeúo por comissão instituída pala essa finalidade'
podçrá perder o caÌgo, alÌavés de:
$4" - O servidor púbtico estável,
I Prccesso administrativo, âsseguradê ampla defesa e o conttaditóÍio;

-

II -

Sentença

judicial transitada

em

júgado.

Art.12 - O professor investido no cargo do MagisÌerio Municipal' por Concurso ?úbÌico' com
após 3 (três)
Ìoução inicial em escoia da sede ou da zona rural, somente podelá seÌ transfeÌido,
Lei e obssra'ando a
anos de efetivo exeÌcício na referida escol4 salvo exceção preüsta nesta
exislência de vaga.

sEçÁo ür
DO DESENVOLVIMENTO NA CÁRREIRA

Aí.

13

-

iniciaÌ'
O desenvolvimento na careiÌa se após o termino do estiigio probatorio na classe

mediaÌrte os procedimentos de:

dento do
PROGRESSÃO: passagem do servidor de uma Classe para a imediata seguinte
de
mesmo Nível, com interstício mínimo de 03 (três) anos, obedecendo critélios específicos

I-

para a Carreúa'
avaliação de desempenho e a participação em proglarÌras de desenvolvimento
assegura.dos pelo

Muqicípio dç Godofi'edo

viarÌa./MA;

d

\':
9

VIÀNA
PREFEITURÂ MINTCIPAL DE C'ODOFREDO
051/000148
06'15?
N'
CNPJ

II - PROMOÇÃO:

passagem do servidor de um

Nível para ouúo' mediante existência de nora

em sua área de atuação' como segue:
habilitação ou tiülação, após conclusão de curso
passará para o nível subsequenle
O servidor quc adquidr nova bÂbiiitação ou tinrlação

â)

pelo MEC obedecidos aos cntenos
após apresentar certifica.dos devidamente recoúecido
estabelecidos n€sta Lei:

especialização' mesÌÍado ou
Os cuÌsos de graduação' pós-gaduação em nívei de
por ocupante de cargo do Magistédo'
doutorado, para os fins prcvistos nesta Lei, realizados
diploma ou ceíificado
consideÉdos para fms de protnoção se apiesentarem

b)

somente serào

ou revalidâdos poÍ insútuição brasileira se o
devidamente recoúecidos por órgãos competentes
curso for realizado no exterior'

babiliÉção ou linjlação poderá
Em neúuma hipótese uma mesma qualificação'

c)

ser

utiÌizada em rnais de urna foma de promoção;

em Lei poderá usar a íova habilitação oÌr
O Professor com duas matrículâs admiúdo
critérios estabelecidos nesta Lei
ambos os cargos, desde que obedecidos os

d)

titulação em

SEçÃO
DAS CLASSES

Àrt.

Í

Iv
DOS

úVEIS

horizontal da carreira do tinrlar de cargo de
14 - As classes constituem a linha de progressão

professor e são designadas de A a J. (Anexo II)

Paúgrafoúnico:oscargosdeprofessorserãodistribúdospelasclassesemproporçãocrescente.
da

inicial

Àrt.

15

-

à

final

cargo de professoÌ são:
Os níveis referentes à habilitação do titular do

I - Níveì Especial

lI

1

-

formação em nível médio' na moda'lidade normal;

de licenciatua plena ou outra
- Nívçl 2 - formação em nivel superior, eÌn curso

graduação

do currículo' com fomação pedagógica' nos
correspondente a áÌea de coúecimento específicâ
telmos da legislação

vigente;

"S)

Es-râDo Do

M,{l Nlr,io
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III

- Nivel

3

formação em nivel d€ pós-gÌaduação latu-sensu, em cursos na iirea de educação.

com duração mínima de trezentos e sessenla homs;

l\'-

Nivel

4

fomação em curso de pós-gÌaduação

-

graduaçào

Jrncro

seruo. Mestrado, em

árca relacionada a sua atuação.

V

-

Nivel

5

formação em cuÌso de pós-graduação

-

strícto sekso, Doutorado, em

área

reÌacionada à sua atuaçâo.

$l' - A mudança de níveÌ se dá por meio de solicitação do sen'idor via requÈrimenlo e
apresentação

de titulação (diploma ou certificado) eúitida por insütuição devidamente

recoúecida e autorizada pelo Ministério da Educação

-

MEC, atendendo à sua fuea de atuação.

sendo automática após a expediçào dÁ poÍlaÍia.

sf,ÇÃo

v

DA PROCRESSÂO

.Art.

16

-

ProgÌessão é a passagem do únrlar de cargo de professoÌ de uma classe pam ouÌla

imediatamente superior.

Sl' - A

progressão, obedecerá à ordem de classihcação dos integantes da cÌasse que tenha;.

cumprindo o ìnterstício de 3 (três) üIos de efetivo exercício em firnções de magistério.

$2' - A âvâÌiação será aplicada a todos os efetivos, a cada 3 (tês) anos, peÌa SecreÌaria de
Êducação e avaliada pela Comissão de Gestão do PlaJro.

S3'- A

/O

avaliação de desempeúo é formada por 08 (oito) fatoles de desempeúo, a seguir

especilicados:

I - Produtividade - Capacidade de produzir

resultados na quaútidade e na qualidade necessarias

no desempeúo das suas tarefas, cumprindo ou superÍüÌdo as metas estabeÌecidas. Elabora

o

plalejamento. Preenche os diários de acordo com as normas, betu como os manlem na escoÌasempre atualizados. Participa de reuniões de pais, de conselho de classe, dentre outros.

II - Eficiêtrcia- Capacidade

de produzir resultados, com exatidão, boa apresentação, ordem

e

cuidado, Ììtilizândo mëtodos adequados para satisfazer os objctivos prcvianente dcfinidos. sem
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vtÀ\À

utiÌizando-se de recuÌsos didáticos'
causar prejuizos à qualidade do serviço Ministra boas aulas
ajustam-se ao cônteúdo da
pÍojeros, jogos, etc. Os meios de ensino apres€ ados aos alunos
aula' levelando coúecer os princlpios
aula. Demonsffa seguÌança em relagão aos conteúdos da
fi:ndamentais.

III

de sugestôes'
- Iniciativa - Ação independente na execugo de suas atividades e apÌesentação

objetivando a melhoria do serviço.

IV - Assiduidade -

de
Maneira como cumpre o expediente, estando sempre presente no Ìocal
imediata'
apenas poÌ motivos justos e com a aÍìuência da chefia

traba.lho, ausentando-se

V-

Pontualidade

-

Maneira

coúo

observa

os horários de trabalho' evitando

atrasos

injustihcáveis

vl -

Gestão Eíicaz

do Tempo em Sata de Auls

-

Capacidade de utilizar racionai

e

não ütilizando esse
produtivamente o tempo de trabaÌho. de acordo com o que o caÍgo rcquer'
tempo paÌa assunios particulares.

VII

-

Relâciotramento

-

para
Habilidade no atendimento ao púbtico e na sua orientação

a

de bons resultados'
saÌisfação das necessidades deste, contribuindo para a obtenção

de trabalho'
com equipe - Espítito de coopelação e colaboração na execução
de r€sultados' bern como
atitude paÉ os trabalhos em eqúpe, contibúndo para o alcance

VIII - Interaçlo

prontidão paÌa colaborar com o grupo'

IX

-

e sociais e
Discipliúa e ldoleidade - AÌeÍtdimento às normas iegais' regularnenrares

aos

procedimentos da uÍidade de serviço de sua lotação'

X

-

Inter€sse

meios para

Art.

-

profissionalrnente buscando
Ação no sentido de desenvolver e gogredir pessoal e

adquúr novos coúecimentos, dentro de seu campo de atuação'

1? - Os cotceitos paÌa

poúÌação dos fatores são:

- NiSATìSFATÓruO;
II - REGULAR;
III -BOM;

I

IV

-

ÉXCELENTET

_í\
-s'
1l
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Art.

18 - CÍìtérios para pontuâção dos conceitos:

ìl - TODOs

1e,S;

II - MAIORIA

t

I

o

o

ate 250lo

Pouco frequente.

rarzLs

vezes

> 25% até 500/0 incerto, acidental.

III - AIGLìiS (MAS)> sov'

.

-

IV - POUCOS (AS) > gïyo

ateg}yo -habinral, repetido, continuado'

até 100%

-

em quase todo o tempo ou em teúpo todo

Li'

AÉ,

19 - A pontuâçào dos conceitos dâÌ-se-á por notas de 10 (dez) a 90 (Írovenla), referenÌe aos

fatores de ava.liação, como segue:

I - NSATISFATÓRIO

-

lO a 24 pontos

II - REGULAR - 25 a 54 Pontos
III - BOM - 55 a 74 Pontos
IV - EXCELENTE

-

75 a 100 Pontos

Art. 20 - Na hipótese da não realização pelo Poder Executivo das avaliações previsÌas no $ 4" e
inciso de I A IV do art. 15 desta leì e o não oferecimeDto pelo Município de Codotedo viana de
aÍÌigo' por
cursos de aperfeiçoarnemo e capacitação no prazo estipulado S 3o do mencioíado
qualquer motivo, o profissional do magislério não seÉ prejudicado para fins de obtenção da
progressão e proúoções, p,lssando a ter como úoico critedo o tempo de sewiço'

,',:ì

Art. 2l - Os professores que obtiverem o conceito INSATISFATÓRIO oU-$Gq!i'R;a
exercer alividades de
avaliação por desempeúo serão retiÌados da regência de classe, passando a
não poderào
apoio pedagógico supewisionado e panicipando de cursos de fomação continuadâ'
na
ser promovidos em qualquer hipótese, até a obtenção do conceito BOM ou EXCELE\TE

póxima avaliação.

Art.22 - Os professores

que obtiverem o conceiro INSATISFATOzuO ou REGULAR em duas

avaliaçõesdedesempeúoconsecutivasseÊoenc2minhadosaoDepartamentodePessca!c3
SccrctariaMuniciPaldeAdministIaçãoparaleadaptaçãooucxoncraçãodocaÌgopolinsrrÍiciêlri]1.

-t:

EsrÁDo Do MÁRAN}IÁo
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de desempeúo, após parecer da Comissão de Gestão do Plano, assegurando-lhe o direito de
ampla d€fesa.

Aí.

23

-

Será

corsideÉdo ainda pâra Íins de progressão eutre classe a cada interstício de 03 anos

de efeüvo exercicio do caxgo, o prcfessor que:

I - Estiver em afastamento que perante

II - Duraúte

o período de 01 (um) ano, ter üo

lll - Nào ter sofrido suspensáo

-

a l€i não conta te!0po de seú'iço;

36 (b:inta e seis) faltas, sem justificatir as:

disciplirÌar no s€rviço.

úvel para outro imediêtamente superior, deverá ser concedida,
imp.etedvelÌnente, no primeiro lq9llb_lgestÌe seguinte àquele em que o inteÍessado apreseítar

Aú.

2,1

A

mâimo

passagem de um

o compÌovante da nova habilitação, a qual será apresenlada pelo interessado Dos pdmeitos 120
(cento e vinte) dias de cada semeshe-

SEçÃO VI
DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Art. 25 - A qualificação profissional, objetivando o apdmoramento

perÌnaoente do ensino e a

progressão na Caf,reira s€ni asseguada através de cwsos de formação, aperfeiçoamento ou
especialização, em instituições credenciadas, de pro$amâs de aperfeiçoamento em sen'iço e de
outras atividades de atualização profissional.

Parágrafo único

-

Para

a

rcalização de programas previstos neste artigo,

o Muaicípio

de

Godofredo Viana/MA deverá çelebrar convêaios e/ou aticulações com utriversidades, SecreÌairâ
de Estado, Escola de Referência e outas agências promotoras, de modo a oferecer entie outros:
cursos de longa duÌação e de titulação acadêmica.

Art. 26 - A licença para qüalificação pÌoÍissional consiste no afastamento do titular de cargo

da

Carrcira de suas frnìções, cornputado o tcmpo de afastanÌenìo paÍa todos os fins de direito, € será

-"<i
t>

l,l
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conçedida paÌa &equência a cursos de fomração, aperfeiçoamento

ou pós-gÊduação,

em

instituições çredenciadas.

efetivo' com a
Art.21 - O titular de cargo da Carreira poderá afastar-se do exercício do cargo
par'ricipar de cuso de qualifrcação
respecüva remìrnemção, por até 02 (dois) anos para
a disponibilidade
profissional, a saber (especialização, mestrado e doutorado)' observada
para preenchimento dâs funções
financ€in do onte público e existência de professores substitutos
vagas, devidamente comProvadas

tení dileito ao afasttmeÍto preústo neste disposiúvo' após apresentar à
matrícúa do cüso e sua ementa'
Comissão de Gestão do Plano' documentos comprcbatórios da
$1"

- O professor

da iegatidade da hstituição'
ficando sob a responsabilidade do ente municipal a verificação
de que trala o cdp?/ não são acumúíveis'
$2" - Os periodos de licença
para participar de curso de qualificação prcfissional' teni o compromisso
53" - O docente afastado
ressarcir as despesas custeadas peio
de pemanecer na área de atuação, por até 02 (dois) anos ou
Poder Público Municipal, logo após o téÌmino do Curso'

sEÇÃo 11I
DA LICENçA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE
desde que
ArL 28 - A cada a O5(cinco) aoos dP efeüvo exercício no serviço público launicipal
a três meses de iicença a titulo de
não teúa sofrido penalidade administrativa o servidor faráJuJ
prêmio por assidúdade com rcmuüerz!ção do cargo efetivo'

tempo de serviço'
Corsiderado o período aqúsitivo, computatrdo-se aoo a ano, o efetivo
al em que o servidor tiver registrado falta injustificada ou o período
exclúdo o período

$1o

-

a

quinquenal se tiver sofiido penalidade adminislÌativa'
$2o

é vedada a concessão
- Ao titutar de cargo efeúvo durante o exercício de cargo em comissão,

de licença prêmio.

no óÌgão
Não poderá excedei a 5olo(cinco por ceíto) do total de servidorcs lotados
enlidade o nÌtnero de servidor em gozo simultâneo de licença devidamente comprcvado'

$3"

-

x.

"ti
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DE C'ODOFRÊDO VTAiÂ
MLNTCIPÀ!
PREFEITURÂ

Esr

CNPJ N'06 15? 051/m0148

a decadência ou prescrição'
a licença prêmio não está sujeiÌo
$4o - O direito

gozado'
em pecúnia até um terço do periodo não
conveÍida
ser
poderá
p!êmio
licença
$5o - A

bemcomocontadaemdobloquartdonãogozado,paraefeitodeaposentadoria.

sEçÃo

!ïI

DA JORNADA DE TRABALHO
adquiridâs
em sala de aul4 por motivo de doenças
29. O doceote impossibilitado dÂ regência
dentro da área de
seú Ìemanejado para outla atividade
no exercício da PÌofissão do magistério'
vantagens asseguradas ao proÍissional ativo'
educação, sem prejuízo das mesmas

Aí.

Art. 30 - A jornada

professor da Caneira será parciai ou rotai'
de trabalho do tinrlaÍ de cargo de
dâs qüais devera ser
(vinte) (parcial) ou 40 (quaÌenta) (total) horas semanars'

conespondendo a 20

conforme o
exü'aclasse' ressalvados os dileitos adquiridos'
respeitado o 1/3 em hotas atividades
e Bâses da Educação \acionel
34 da Lei 9 394/96, LDB' Lei de DiÌetrizes
que dispõe o
anles da
Concurso Público nesle MrÌnicípio'
- Os profissionuis do magistéúo qüe prestaram
devendo ser
preservados quanÌo a jomada de tabalho'
direitos
seìrs
terão
lei,
presente
da
vigência
edital'
observada a jornada prevista no respectivo
pilra os
aplicad4 única e exclusivamente'
seá
lei
nesta
prevista
trabalho
jomada
de
-A

AÍ

it'

52"

1/3 em horas atividades exüulclasse
conçursos vindouros, ressalvada o

parte (2rl) de horas 'j:
professor em fi]nção docente inclui uma
do
jomada
de
trabalho
A
Art.
da
destiiadas' de acordo com a proposta pedagógica
aula e uma pane (l/3) de horas de atividades'
da
didiítico' à colaboração com a admi!Ìistração
escoÌ4 a prepaÌação e avaliação do trabalho
com a comunidade e ao aperfeiçoamer^to
escolÀ a reuniôes pedagógicas, à aÍticúâção
31

profissional.
â9ào

.{n.32-otiulardecargodcProfessorcmjoroadaparcial,quenãoestejaemacumul
poderá ser con\ocado piÚa pÌestar serviço:
cargo. emprego ou fu.nçào pública-

<-v,
16

. \\^N.
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,+

I - Em rçgime supiementar,

até no miíximo 20 (vinte) holas semanais, para subsütuição temporária

para o
de professores em funçâo doc€nte, nos seus impedimentos legais, e nos casos de designação

exercício de outas Íììnções de magistéÌio, de forma concomitaate com a docência;

II - Em regime de dobm de jomada horas semanais, por necessidade do ensino, e enquanto
percistir esta necessidade o professor terá os seus vencimentos acrescidos em 100% (cem por
cento).

Paúgrafo f;nico. Na convocação de que trata o capüt

desÏe

aíigo deverá ser resguardada

a

proporção eítÌe horas de aula e horas de atividade quando para o exercício da docência'

Art. 33 - Aos proÍissionais do magisterio em Ìegime

de 40 (quarcnta) horas sedarÌais deverá ser

para
conçedido o adiciooal de 507o (cem por cento) do saìario base a dedicação exclusiv4

a

realização de prqeto específico de interesse do ensino, por tempo deteminado'

regime de dedicação exclusiva implica' além da obrigação de pÌestaÌ 40
(quareDta) horas semanais de trabalho em dois tumos completos, o impedimento do exeÌcício de

Panigrafo único.

o

outra atividade remunerad4 pública ou privada.

Art. 34 - A convocação

para a pre$açeo de serviço

eü regise de 40 (quarenta) horas semanais

ea

favoúveÌ da Comissão

de

concessão do iacemivo de dedicação excÌusiva dependerão de parecer
Gestão do PlarÌo de Cargos, Carreüa e Sallrio - PCCS.

que
Parágrafo único. A interupção da convocação e a suspeNão da concessão do incentivo de
trata o caprr do aÍligo ocorÌedo:

I - A pedido do inter€ssado;

II - Quardo

cessada a razão determinante da convocação ou da concessão;

UI - Quando expirado

IV -

o pÌazo de concessão do idcenÌivo;

paÌa a coDvocação ou a concessão do
Quando descumpridas as condições esrabelecidas

incentiro.

PREFET'UTÂ M!'NICIPAL DE GODOFREDO VIÂNA

CNPJ N' 06.157.051/0'001{8

sEçÃo D(
DA REMUNERÁçÃO
SUBSEçÃO

I

DO VENCIMENTO

AÌt. 35 - A

ÌemüneÉção do pÌofessor cotÌesponde ao salário relativo à classe e ao níveÌ de

habilitação em que se encontre acrescido das vantagens pecunifuias a que fizeri!/J'

pârágr.fo único - considera-se vencime4to básico da caÌreira o fixado para a classe e níveÌ de
habilitação em que se encontraÌn, sendo corigido coúorme o disposto na Lei do Piso
n".l Ì.738/08.

Art 36. Piso Salarial -

correspotrde ao vencimento-base.

suasEçÃo

r

DAS VANTAGENS

Art. 37 - Além do vencimento,

I.

o professor

faúitis

às

s€guiltes vantagels:

GRÁTIFICAçÕES:

a) Pelo exercício de diÌeção ou vicedkeção de unidades escolares;

b) Pelo exelcicio de docência com alunos portadores de neççssidades especiais
c) Pelo exercício das fillrções de Coordenador, Supervisor, OÌientador Educacional, Administrador
Escolar.

II - ADICIONAIS:
â) PoÌ tempo de serviço:

b) Pelo trabalho em rcgime de dedicação exÇlusiva:
$ 1" - As glatificações de irnção não são cÌrmulativas.

_.$
18
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ô2"-Aincorporaçãodoadicionalpelotabalhoernregimedededicaçãoexclusivadar.se-ána
proporção de i/30 se professor e de 1/25 se professor4 por aao de percepção da vantagem;

.A.rt. 38

- A gÌaúficação peio exeÌcício de gestào de unidades escolares observará a tìpologia das

escolâs e coresponderá a:

I - 207o

Il -

(vi

e por cento)

do salíÍio bâse pala gestor de escola com até 50 alunos;

30% (trinta por cento) do salfuio base pala gestor de esçoìa de 51 até 100 alunosi

III -

45% (quaÌeota e cinco por cento) do salário base para o gestot de escola de 101 alé i00

alunos;

IV

-

60oÁ (sessenta

Parágrafo Único

por cento) do salário base para o gestor de escola com mais de 300 aÌunos'

-A

gratificação pelo exercicio de vice-direção de unidades escoiares

conesponderá a 50%o (cinqüenta) por cento da gratificação d€vida à dircção codespondenÌe

AÉ. 39 - A gatificação pelo exercicio de docência com alunos de necessidades especiais
profissional
conesponderá ao percenÌual mínimo de 30% (tinta) po! cento do piso salarial
(ciÌìquenta por cento) pala o caso
nacional. devendo ser aumentado esse percentua'l para até 507o
de sala de aula com mais de cinco alunos com necessidade especiais-

Art. 40 - A gatificação pelo exercício

das filrlções dos Especialistas da Educação Básica cu

pessoal do supoíe pedagógico (Coordenador, Supervisor e Orientador), corresponderá no minirnc
(sessenta por cenro) do
30% (aina) por canto do salário base, cujo percennral seú iimitado a 600Á

salário base.

Art.41-

Fica assegruada a gratificação para os Professores e EspecialisÌas em Educação' o

percentual de 5% (cinco por cento) para os portadores de cu$os de Atualização, Apedeiçoarnenlo

ou Reciclagem na área de Formação EducacioDal que somem carga horária mínima de 360
(üezentos e sessenÌa) horâs, obedecendo ao limite rÍIáximo de 15% (quice por cento) e será
considcrado apcnas os ccnificados com validade de até 05(cinco) arìos'

EsrÀDo Do MÀRâNr{Ão

PN
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Parágrafo Único
Gestão

Para hns de direito, no caput

-

do Plano de Carreira e

saiários

-

do aú' 42' òeveú ser apresentado

à Comissào iie

PCCS' certificados de cursos de atualização'

com carga horiíria mínima de
aperfeiçodnento ou reciciagem, na área de Formação EducacionaÌ'
(quarenta) horas.
,-40

Art. 42 -

equivalente
O adicional por tempo de seÍviço será por quinquênio'

a I7o (um por cento)

do magistério po' cada ano de efeti\o
do saláÌio base da carreira oü do vencimento do prohssionaÌ

poÍ ceíto)'
exercicio. observado o limite de 2570 (vinte e cinco

Art.43 - os seNidores enquadÌâdos neste plano

de caÌÌeira

faÉoirs

a gÍatificação oatalina' que

percebida no deconer do ano' por mês de
corresponderá a 1/12 (um doze avos) da remÌÌn€raçâo
paga a primeira parcela aÌé 2l (vinte e um) de
exercício do câÌgo no respectivo ano, que deverá ser
de cada ano'
novembro e a ütima pârcela até o dia 20 do mês de dezembro
de soliciÌação'
O adicional constitucional de férias será coúcedido indep€ndentemente
da concessão das fériâs'
cujo pagâmento dever sel reâlizado impreterivelnente por ocasião

-

Àrt. 44

correspondenle a

l,i

tun terço)

da remuneraçào'

suBsEçÃo

m

DA APOSENTADORIA

Art.

45

I - Por

-

O ocupante de cargo de professor em carater efetivo será aposentado:

ida<Je. aos

{lanos

de idade se homem e 60 anos de idade' se mulher

(An

201$ 7" C F):

se muiher' pâÌa c
- Por tempo de contÌibúção, aos 30 aDos se homem e 25 anos de contdbuição'
das ÍìrDções ía educac'
professor que comprove exclusivzrmente tempo de efetivo de exercício

Il

infantil, no ensino fr]ndamental

III

e médio

(AÍ.

201S 8" C'F)

- Por invalidez;

*u
?0
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Iv

EM REGIME SUPLEMENTAR
CONVOCAÇÃO
PELA
DA REMUNERÁÇÃO
ao nlrlnero de
seú remunelada prcporcioíalmente
suptementar
regime
em
AÉ, 46 - A convocação
da CarreiÍa
de trabalho do titulaÍ de cargo
horas adicionadas àjomada
até 20 (vinte) horas semanais
anteÍior sqá de no máximo
o
artigo
que
tlata
de
convocação

A

S1" -

- A

S2o

remuíeração da

proporcionalmente, o cálculo

inteerara'

regime suplementar
coÍIvocação para trabalho em
no
observando o tempo de seniço
pâÌa efeitos de décimo terceiro'

período aquisitivo

base dos
perceberá remuneração na mesma
professor
o
suplementar
trabalho em tegime
S3" - Pelo
à prcporcioíalidade das
a que pertencer, obedecendo
Ííveì
ao
e
à
cÌasse
vencimentos estipúados
horas convocadas.

sEÇÃo

v

DAS FÉRIAS
será de:
do ritular de cargo da Carreira
- O p".ioOo ae férias anuais
de
sendo 30(trinta) dias no mês
de 45 (quarenta e çinço) dias'
docente'
função
em
- Qlando

(.t. lr
I

iulho

janeiro;
e l5(quinze) dias em

II

(t!inta) dias
- Nas demais 6uções, de 30

IlI

no mês do gozo da mesma:
das férias deve ser efetuado
- O paganeúo da remuneração
nas Unidades escolaJes
cargo de professor em exercício
único - As féÌias do litìrlaÌ de

Parágrrfo

com o calendário
de férias escolares' de acordo
seÉo concedidas nos períodos
e administativas do estabelecimento'
atender às necçssidades didáticas

anuaÌ' de forma a

sEçÃo vr
DA CEDÊNCIA OU CESSÃO
estârel é posto a
quâl o tinrlar de cargo de professor
pelo
ato
é
o
cessão
oü
Aú. 48 - cedência
mtmicipal de
ou órgão não integrante da rede
ai.po.lçao O"
"ntlaua"

ensino

S;,

-t
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l" - A cedência ou cessão se!á sem ônus para o ensino

$

municipal e será concedida peìo prazo

míximodel(Wn)alÌo,IenovávelaÍIualmçntesegundoanecessidadeeapossibilidadedaspaÍes'
poderá dar-se com ônus para o ensi;ro
S 2" - Em casos excepcionais, a cedência ou cessão
municipaÌ:

I - Quando se tratar de instituições

privadas s€m fins lucrativos, especializadas e com atuaçào

exclì.Ìsiva em educação especial; ou

II - Quando a entidade ou órgào solicitanÌe

compersar a rede municipal de ensino com um sen iço

de valor equilalente ao custo anual do cedido.

S

o
3" - A cedência ou cessão para exercício de atividades estanhas ao magistério interrompe

i

entício paÌa

a PÌomoção.

SEÇÃO V

DA REMOçAO

AÉ.49.

Remoção é

o ato pelo quaì o Profissional do Magistério' sem que se modifique

sua

unidade escolar ou órgão do SÌstema
situação funcional, é deslocado paÉ tel exercicio em outra
que apresente vaga'
de Ensino Público da Prefeitura de Godofredo ViâÌÌa

Àrt, 50. A

necessidades escoia:"
remoção depende de prévia fixação de vagas com base nas
Na remoção levar-se-á em conta a correspondência ente a habiÌitação do

Parágrafo único'

existente'
Profissional do Magisrério e a habilitação exigida para a vaga

Art. 51. A remoção

Pode ser feita:

I - de ofícioi

Il

Ill

- a pedido;
- por permuÌa

AÍt. 52.

do sel1 iço
Entcnde_sc por remoção de offcio aquela destinada a atender as necessidades

público, inclusive nos casos de reorganização da estrut\fa intema da

SEMED

'El.

^Jt
/
]
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+

t-

a

por
far-se-á tendo em vista ajustificada conveniência da Administação'
$ 1". A remoção d€ oficio
decisão do Secretltio Municipal de Educação'

mçdiante concurso público, somente poderá ser
$ 2'. O Prohssional do MagistéÍio, iDvestido

removido após o estágio probatório'

Art. 53. Nos casos de Ìemoção a

a^
--

1

pedido,

a SEMED instituiú

conculso de remoção de

04 (quatro) anos ou precedendo a convocação de
Profissionais do MagistéÌio qu€ ocorerá a cada
público em vigênciacandidatos aprovados e classificados em concurso
03
de remoção, os docentes deverão contar com no mínimo
$ lo. PaÍa itrscrever_se no concuso
lotado'
(três) anos de efetivo exercício na unidade escolar na qual se enconta
de remoção' bem
pontuação paÌa classitrcação dos çandidatos ao conculso
$ 2'. Os critérios de
a ser dirrÍgados em todas as escoÌas'
como suas diretrizes, serão Íixados em Edital da SEMED,

.4.É. 54.

A remoção por pemuta deverá

ser precedida de requerimento de aúbos os interessados

dirigido ao Secretrírio Municipal de Educação'

CAPÍTULO

vII

DA COMISSÃO DE GTSTÁO DO PLANO DN CARREIRÁ

An. 55 - É instituída a Comissão

de Gestão do Plano de Carreira e SaÌádos - PCCS do Magistério

sua implantação e operacionalização'
Púbtico Municipal, com a finatidade de orientar
Municipai de Ëducação e
Único - A Comissão de Gestão seú presidida pelo Secret'ário

Panlgrafo

de Administâção e Fina!çâs' 01
integrada por 01 (um) representante da Secretaria Municipal
e de 4 (quatro) representantes da cÌasse
(um) repÌesentante do Cons:lho,Mrr9lcipal. d!- Edlç-aqã-o1"4i"66qs através de processo eletivo' organizâdc
dos professores, totalizando 07 (sete) memb'o'
ato do poder execuúvo'
pela entidade representativa, nomeados através de

PREIEITÚRÂ MI,\üCIPTI DE GODOFREDO VIÀNA
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CAPÍTULO VIN
DISPOSIçOES GERAIS, TRANSITÓR]AS E FII'{AIS
SEçÃO

I

DA IMPLANTAÇÃO DO PLAì{O DE CARRf,IRA

AÉ. 56

-

Público \4unicipaÌ dar-se-á
O primeiro provimeoto dos cargos dâ CâneiÌa do Magistério

do magisrério' atendida a exigência rninima de
com os ÌiÌuÌares do cargos efetivos de profissionais
tr'ês séies'
hâbilitação especifica de nível medio, obtida em
observâncìa da posiçao
profissionais do magistério serão distÍibúdos nas classes com

$l' - os

reÌâtiva ocupada no plano de carreira vigente'
$2o

de Cargo' Caíeira e SaÌário
- Se a nova remuneÉção decoÍenÌe do provimento no Plano

-

percebida pelo profissional do magistério' ser-ì}te-á
PCCS for inferior a remuneração aÌé então
a qual inciditão os reajustes fubÌos'
a difetença' como vaÍlagem pessoal' sobre
assegurada

sEÇÃo

xI

DAS DISPOSIÇOES GERAIS

Art,57-osatuaisinteglantesdoMagistérioesúveis,concursados,regúaresehabilitados'serào
o
e SaÌários medianÌe enquadramento' saÌvo
traDsferidos para o novo Plano de Cargos, Carreiras
29 desta lei'
direito adqúrido conforme estab€lecido no aÍigo

Art.

58

-

que se €nconÌIatem nâ época da implantação do
Os integantes do Quadro do magistério
enquadrados
licença para tato de interesse particular' serão

novo Plano de Cargos e Salários, em

reqúsitos'
por ocasião da reassunção, desde que atendarÌ os

do piso salarial dos
mês de janeiro para atualização dos valores
Ìei no
obedecendo aos critérios estÂbelecidos na
servidores da rede pública municipal de ensino'

Aft. 59 - Fica assegruado o
11.738/08.

PREFEITURÁ MI'NICÌPÁ' DE GODOFRÉDO VÌANÀ
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forma de gratificação.
Fica o chefe do Poder Executivo obrigado a conceder rateio em
cada servidor' ao final de cada
observando o percentual do nível e class€ em que se encontar
esta Lei que estejam em efetifo
exercicio financeiro aos profissionais da educação, de que üata
com venciÌÌrento' gratificações e
exercício na Educação Básica Públic4 sempÍe que o dispêndio
obrigatória de 6070 (sesseítâ por cento) dos
encargos sociais, não atingirem a aplicação minima
da Educação Básica e de
recursos desÌinados ao Fundo de ManuÌenção e DesenvolvimenÌo

Aí.

60

-

Valorização de Magisterio

Art. 61 - É

- FLÀDEB,

preconizzdo na Lei n"

1

I

4941200'7 '

para
assegwada a iicença de no mínimo duas vagas

o desempenho de

mandato

públiça muniçipal' o direito a iicença para o
classista ao ocupante do caÌgo de Magisterio da rede
no âmbito nacionaÌ'
9m confederação, federação' associação de cÌasse

desempeúo de mandato

categoria a que peÍence em fi]nção do cargo
esuduaÌ ou municipal, sindicato reprcsentaÌivo da
atual' promoção e progressão' bem como da contagem
ocupado, sem prejuízo de sua remuneÍação
do tempo de serviço

Parágrafo ÚDico

- A licença terá duração iguaÌ ao mandato

podendo seÌ prorrogado no caso de

reeleiÇão.

Art, 62 -

desvio de função' exelcendo ouüas atividades
Os servidores do cargo do Magistério em

atividades
só s€ enquadlarão quando do retomo
diferentes aquelas referentes ao seu calgo'
'rs
permanecendo'
e
oeìe
inercntes ao cargo

sEÇÃo

III

DAS DISPOSIÇÕES TRAì{SITÓRIAS
SUBSEçÃO

I

DO ENQUADRÂ"MENTO

Art. 63

-

perma::ente do
O enquadÉmenÌo dos servidores integrantes do quadlo

pessoal do

e de
dar-se-á conforme ctitérios de habiliração
magisrério da rede pública municipal de ensino'
aos que já
e classes salariais iguais ou supenores
rempo de efetivo exercício da i.r"rção, em níveis

*s,

)í
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ocupa no momento da iBplantação do plano, gaÌaotida

a continúdade da

contâgem dos

inteÌstícios e dos peíodos aqúsitivos de direito (para aquele! qÌre se encoÈta eÌÌl atividâde)'
devendo ser respeitado os dir€ito adquiddos.

Panígrafo útrico. Em neúuma hipótese os profissionais do magistério efetivados poderão sofrer
redução em seus vencimentos, sob alagação de redução dajomada de tÌabalho'
servidores do quadro de pessoal permanetrte do magistedo público municipaÌ'
estável, concunados, rcgulares e habilitados, serão enquadlados oas classes de habilitação A' B,
os
C, D, E, F, G, H, I e J, do quadro de caneira' qo úível que lhes corresponder, observando

Art. 64 - Os

cdterios de tempo de serviço estabelecidos no Anexo II.
os atuais
Fioam enquadrados no Nível Especial I, de vencimelto de foEnação de magisério'
médio e os de íível
ocupantes do cargo de professor, portadores do cruso de magistáio em nível

I-

médio com formação do magistâio acÌescido de esnrdos adioionais-

plena' os atuais
Ficam enquadmdos no Nível II, de vencimento de graduação em licenciatura
Educação' poÍadores
do cargo de Professor e os ocupaotes do cargo de Esp€cialista em

II -

ocupantes

do curso de Licencianua Plena.

de vencimento de Licenciatura Plena' acrescida
os ocupantes do cargo
especialização latu sensu os atuais ocupantes do cargo de hofessor

III -

Ficam enquadmdos no Nível

III,

de
de

especialista em educação, portador de licenciatura plena com espe ciúizaç'ão'

plena' ac'escida de mestâdo
Ficam enquadrados no Nível IV de veociúento de licenciatuÍa
cargo de especialista em
strìctu seksu, os atuais ocupantes de cargo de professor os ocupantes do

IV

-

educação, portadores de licenciatura plena com mestÌado'
de douorado
Ficam enquadrados no Nível V de vencimento de licenciatuÌa plena' acrescida
do cargo de especialistâ em
sttictu sensu, os atuais ocupaotes do caÌgo de pÌofessoÌ os ocupantes

V

-

educação, podadores de licenciatL[a plena com doutolado'

ao ser enquadrado senú-se Fejudicado poderá requerer reavaliação
CâÌreiÉ e Salários - PCCS de Enqua&amento do Qua&o
.junto a Comissão do PlâÍÌo de Cargos,

Aú. 65 - O servidor que

-{"

1\\ì
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VrÀ\â

da
de MagisÉÍio da rede púbÌica municipal de ensino, denÍo do prazo de 60 (sessenta) dias

publicação daqueÌe alo.

sEÇÃo

ür

DAS DISPOSIçÕES FINAIS

Art.66.ova.Iordosvencimentosl€ferentesàcÌassesdaCan.eiradoMagisÌérioPúblico
valor do !'encimenlo
ML[ricipal será obúdo pela aplicação dos coeficientes seguio'es sobre o
bá6ico da CaÌreira:

Classe F
Classe G
Classe H
CÌâsse I

t,22987
t,2667'1\
|

|,304'7'7
baseado na lei n" 11 738/08 (piso
A.rl. 61 - É fixado o valor do vencimento básiço da calIeúa'
(Arcxo IV)
salarial nacional) para a carga horária de 20 hoüs

ArL ó8 - O valor dos vencimentos coÍespondentes

aos níveis da

CaÍeiÌa do Magisté o Público

básico da can"eira:
Mruricipat será obtido pela aplicação dos coeficientes segÌtintes ao vencimento

I - NíveÌ Especial

1

r,00000
1,3950

III - Niveì 3
IV - Nível
V - Nílel

r,0800

4
5

ì)
1
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Art. 69 - O exercício

das firnções de direção e vice-dircção de unidades escolaÌes é reservado aos

integrantes da Caíeira do Magistério Público Municipal com o mínimo de dois anos de docência
e sem escoÌhido pelo Poder Executivo

enfe os professores que possuam a qualificação especifica

para o exercício da Ârnção.

Parágrafo Único - Os DiÍetores

e

Vice-diÍetorcs e Especialistas da Educação que preencherem os

reqúsitos do çaput deste artigo, serão nomeados pelo Poder Executivo, para o mandato de dois
anos, podendo ser reconduzido por mais dois anos

AÍ.

70

- A Função de Especialistas da Educaçâo compreendem o SupeÍvisor, OÍieítador

e será reservada aos integrarÌtes de Carreìra do
Magistério Público Municipal, portadorcs do curso de pedagogi4 com especiaÌização na
EducacioEaì,

e

Coordenador Educacionai,

respecÌiva iÍea de atuação e experiência mínina de dois anos de docência-

Art. 7l -

Os professores noÌneados para as funçõçs de diretorcs' vice-dirctoÌes e especialisÉs da

educação, poderão ser destituídos das fi.rnções, quando:

I-

a pedido do interessado;

Il - pela iÌresponsabilidade profissionaì:
III - da incompatibilidade para os tóalhos;
IV - do tatamento incompatível com a função de relacionamento com os ahaos e professores

e

demais seividores da educação;

V

-

revelar ideias pemiciosas conÌÌìírias à fiiosofia educacional da escola

Art. 72 - Os Ìitulares de cargo de professor integËnÌes da Caneira do Vagistério

PúbÌìcc

Vunicipal poderão perceber outras vanugens pecuniárias devidas aos servidores m,lnicipais. nessa
condição, qìrando não coníitarÌÌes com o disposto lesta Lei.

ArL ?3 - As

disposições desta

lci aPlican-sc, no quc não for pecúiar da CalreiÊ por r::

instituíd4 aos integranles do magistédo público municipal nela não

incluídos.

ì:

t8
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Arí

74

- O Poder Executivo

aprovará

o Regimento de

PÌomoções do Magistéio Público

Mrmicipal no prazo de 30 (tinta) dias a contar da publicação desta Lei.

Art. 75 - As

despesas decorentes

da aplicação desta Lei côrrerão à conla dos recunos

consignados no orçamenro.

ArL 76 -

Esta Lei entra&á em vigor 45 (quaretta o çinco) dias após a data d€ sua publicação,

revogam-se as disposiçòes em contário.

GABINETE DO PREFEITO MTJNICIPAL DE GODOFREIX) VIANÀ ESTADO DO
MARANHÃO, EM 08 DE ABRIL DE 2014.
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DA REDE
DESCRIçÃO DO CARGO PERMANENTE DO QUADRO DE MAGISTERIO
PútsLICA DE ENSINO

CARGO: PROFESSOR GRUPO OCUPACIONAL: MAGISTÉRIO
DESCRTçÀO

r

F-xerce a docência no Sistema Público

SU

M]IRIA

Municipal de Educação, traúsmìtindo os conÌeúdos

sÌÌa cidadaiiapertinentes de forma integÌadá, proporcionando ao aluno condições de exeÌcer
de
Exerce atividades técnico-pedagógicas que dão diÌetamente supoÍe às atividades

.
ensino.

r

Planeja. coordena, avalia

e

leformula

o

processo ensioo-aprendiz'agem'

e

propôe

esiratégias metodológicas compatíveis com os plogramas a serem operacionalizados'

rDesenvolveoeducandop.Úaoexelcícioplenodesuacidadani4ploporcion€JÌdoa
perante a sua comulidade'
compreensão de co-participaçâo e co-responsabilidade de cidadão
municipio, estado e país, toÍnândo-o agente de transfoÌrnação social-

.

Gerenci4 planeja orgaoiza

e

coordena

a

execução

de

propostas administratìlo-

e discentes'
pedagógicas, possibilitândo o desempeúo satisfatório das atividades docentes

DESCRIÇÃO DETALIIADA EM ATIVIDADES DE DOCÊNCLA
de participar
Planeja e ministra aula nos dias letivos e hoüs-aula estabeleçidos, além
desenvolvimenlo
integraÌmente dos periodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao

o

prohssionaÌ:

.
r

Avalia o rendimento dos alunos de acordo com o regime escolar;

lnfoma aos pais e responúveis soble a fteqiiência e rendimento dos aÌunos' bem

sobre a execução de sua proposta pedagógica;

.

Panicipa de atividades cívic€s, sociais, culturais e esponiras;

corno

-s
30
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a
^\

.
.
.
.
.

Participa de reuniões pedagógicâs e téoico-administrativas;
Participa do planejamento gelal da escola;

Contribú para o melhoramento da qualidade do ensino;
Participa da escoìha do liwo didático;

Participa de paÌestras, seminários, congressos! encontros pedagógicos' capacitações'

cuÌsos, e oulros eventos da áÍea educâcional e coÍelatos;

^
^

.
.
.
r
.
.
.
.

Acomparüa e orienta estagiários:
Zela pela integndade fisica e moÉl do alÌrno;
Participa da elabomção e avaliação de propostas curriculares;
Ëlabora projetos pedagógicos;
Panicipa de reuniões interdisciplinares;
Confecciona material didático;
e outlos;
Realiza arividades exhaclasse em bibliotecas, museus' laborâtórios

de necessidades especiais
AvaÌia e participa do encaminhamento dos alunos poÌtadores

para os setorcs específicos de atendlnento;

^
^

.
.

SeleciorÌa- apresenta e re\isa conteúdos:

especiais no ensino
PaÍicipa do processo de inclusão do aluno portadoÍ de necessidades

regular;

r

Proporciona aos educaldos' poÍadores de necessidades especiais

a

sua prepaÌaçào

proÍissional, orientação e encarninÌnmento para o mercado de trabaÌho;

.

grêmios estudaÌ'ìtis
Incentiva os alunos a participarem de concursos, feiras cultwais'

similares;

r
.
.
.

e da comunidade;
Realiza atividades de afiiculação da escola com a família do aluno

.
.

Incentiva o gosto Pelâ leitura;

Orienta e incenliva o alLrno para a pesquisa:
Participa do conselho de classe;
Prepara o alwro para o exerçício da cidâdania;

l)esenvolve a auto-estima do aluno;

e
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.
.
.
o

Panicipa da elaboração e aplicação do regimento da escola;
Panicipa da elaboração, execução e avaliação do projeto pedagógico da escoìa;
Orienta o aluno quanÌo â conservâção da escola e dos seus equipamentos;

Contribui para a aplicação da politica pedagógica do MunicÍpio e o cumprimento

da

legislação de ensino;

.

Propõe a aquisição e utilização de equipamentos que

veúam favorecer às atividades de

ensino-aprendizagem;

r
o
.
.
.
.
.
.
.
.
.

PÌareja e realiza atividades de recuperação para os ahuos de menor rendimento;
A-oalisa dados referentes â lecuperação, aprovação, reprcvação e evasão escolar;

Participa de estudos e pesquisas em sua área de âtuação;
Mantém atuâlizâdos os regishos de aul4 fieqüência e de aproveiÌamenÌo escolâr do âluno:
Z€la pela manutenção e conservação do pat mônio escolar;
ZcÌa pelo cuÍnpdmento da Ìegislação escolar e educacionaÌ;
Apíesenta propostas que visem a melhoria da qualidade de ensino:
Participa da gestão democrática da unidade escolar;
Executa ouúas atividades correlatas.

Contribui na prepaÌação do aluno pâra o exercício da cidadania:

Contribú para constução

e oper,rcionalização de uma proposta pedagógica que objetiva a

democratização do ensino, atavés da paÍicipação efetiva da lamíÌia

e demais segÌnentos

da

sociedâde:

EM ATTVIDADES DE SUPORTE PEDAGÓGICO

o
o
.

Elaborar e executaÌ projetos pertinentes â sua iírea de atuação:
Panicipa de estudos e pesquisas em sua área de atuação;

PaÍicipa da promoção e coordenação de Íermiões com o corpo docente e discente da

unidade escôìaÌ:

.

Assegura o cumprimento dos dias letivos e horas-auìas estabelecidas:

s
ll

r\$'

_,"..,r'*.,!
*ì

.-
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ì

.EstimulaousodelecusostecnológicoseoaperfeiçoamentodoslecrÌ.soçhlrmânos:

.
.
.
.
.
.

EÌabora relatoíios de dados educaclonalsl

Emite paÌecer técnico;
nìÌmérica:
Panicipa do processo de lotâção
aluno:
Zela pela integridade fisica e moral do

PaÍicipa

e coordena as atividades de pÌanejamento

global da escola;

e avaliação das poÌíticas do ensino:
PaÍticipam da elabora{ão, execuÉo, acompalhamento

.Panicipardaelâbolação,execuçãoeavaliaçãodoprojetopedagógicodaescola;

.
.
.
.

de
Estabelece parcerias para desenvolúmento

Fojçtos;

e outlos;
Articula-se com órgãos gestores de educação
escolar;
Participa da elaboÉção do currícúo e calendário
feiras de cultua' grêmios estudantis e
lncentiva os alunos a pâlticipaÌeú de concüsos,

oultos:

das arividades dos professores' como:
Panicipa da analise do plano de organizÂção
de
disciplina e turmas sob a responsabilidade
disÍibuição de twmas, horas/aulas, horas/atividade'

.

cada professor;

.
.
.
.

de ensino;
Mantém intercâmbio com outras instituições

PaÍicipa de leuiões pedagogicas

e

técnico-administativas;

da unidade escolar:
Acompanha e orienta o corpo docent€ ç discente
pedagógicos' capacitações' cursos
PâÍticipa de pâÌestas, seminfuios' congr€ssos, eDconüos

e ouuos eventos da área educacional e

corelatos;

.
.

PaÍicipa da elaboração e avaliação de propostas cÌriculaÌes;
a familia e a comunidade:
as atividades de integração da escola com

.
.
.

Coordena o conselho de classe;

.

escolar;
Zeta peta mânuteÍtção e conservação do patrimônio

Coordena

cidadania;
Contribui na preparação do aluno para o exercício da
Zela pelo cumprimento da legislação escolar e educacional:

EsrADo Do M'{.RrNÍrÃo
PREFEIÌUNA MLNCIPÁ! DÉ GODCIFREDO VT-LNÀ
CNPJ N" ff.15? 051/0001-08

Contribú paÍa aplicação da política pedagógica mo Município e o cumprimento

.

da

legislação do ensino;

.

Propõe a aquisição de equipamentos que asseguram

o

funcionarnento satisfatório da

unidade escolar;
de pessoal da áÌea
PlâÌÌej4 execuÌâ e avalia as atividades de capacitação e aperlèiçoamenÌo

.

d€ educação;

.
.

ensino;
Apresenta propostas que visem a melhoria da qualidade do

pedagógica que objeúva a
Conrribú para construção e operacionalização de uma proposta
da família e demais segmentos da
democratização do ensino, atavés da padiciPação efetiva
sociedade;

o

Sistematiza

os

processos

de coleta de dados relativos ao

assessoramento aos professores, favorecendo

educando através de

a consaução coletiva do conhecimento sobre

a

realidade do aluno;

.
.

tecnológicos:
Acompanha e orienta pedagogicamente a utilizâção de recüsos
e admidstrativa' e conselho
Promove o intercâmbio ente professor. aluno, equipe técnica

escolatl;

currículo' enquanto processo interdisciplinaÍ e viabilizador da r€laÇão
o contexto sócio-econômicotransmissão/produção de conhecimentos' em consonância com

.

Trabalha

o

poìíticol

.

os curriculos da
Coúece os princÍpios norteadoíes de todas as disciplinas que compõem

educação básica;

.

e debates' estudos e outras
Desenvolve pesqúsa de campo' promovendo visitas' consultas
frm de colaborar na fase de discussão do currículo pleno da escola:

fontes ,Je infomação, a

.

pelo pessoal docente' sugerindo
Busca e modemização dos métodos e técnicas utiÌizâdas

eventos;
sua paíicipação em programas de capacitação e demais

.AssessolaotabaÌhodocentenabuscadesoluçõespaÍaosproblemasdereprovaçâoe
evasão escolar:

i5
3.1

,.$$N
-:-U ' ^s.,
.."'
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do ensino e da aprendizãgem desenvolvida pelo
professor em sala de aul4 na elaboração e implementâção do projeto Educativo da escolaContibui paÌâ

o

aperfeiçoamento

consubstanciado nÌrma educação Eansformadora;

.
.
.
.
r

Coordena as atividades de eÌaboração do regime escoÌar:

Participa da análise e escolha dos lirros didáticos:
Acompanha e orienra esÌagìáriosl
Participa das reuniões interdisciplinares;
especiais'
AvaÌia e participa do encamiúamento dos aìunos portadores de necessidâdes

paÌa os serores especificos de atendimento;

.
.
o

escolari
Promore inclusão do aluno porÍador de necessidades especiais no regime
a sua preparação profissionaÌ'
Propicia aos educandos portadores de necessidades especiais
entação e encamiúaÍnento paÌa o mercado de trabalho:

.

pedagógicos e administrativos da
Coordena a elaboração, execução e avaliação de projeros

escola:

.
.
.

TúbaÌha na integração social do aluno;
entevistas e outros:
Traça o perfil do aluno, através de observação, questionários

Auxilia o aluno na escolha de profissões. levando em consideração

a demanda e a

ofefia no

mercado de trabalho:

.

dos aiunos'
Orienta os professores na identifÌcação de compoÍamentos divergentes

a serem adotadas;
levantando e selecionando, em conjunto, altemativas de soluções

.
r

Divulga experiências e mate ais reÌativos à educaçãoi

e eqüpes âdminisüativas e
Promor'e e coordena reuniões com o colPo docente' disceíte

pedagógicas da unidade escola-r;

.
.

diversos:
Programa realiza e presta contas das despesas efetuadas com tecursos

Coordena, acompanha

e avalia as atividades administrativas e técnico-pedagógicas

da

escola;

.

currículo e à vida
Orienta escoÌas na regularização e nas noÍrnas legais referentes ao

escoÌâÌ do

aluno;

+.
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.

Acompaúa estabelecimeDtos escolares, avaliando o desemPenho de seus cornponentes e

vedficando o cìÌmprimento de normas e diÌetizes para gaiantir a eÊcácia do processo educativo;

.
.

Elabora documentos referentes à üda escolar dos

aÌuoi

de escolas extintas;

Paúicipa da avaliação do gÌau de produtividade aúngido pela escola e pelo sistema

Municipal de Ensino, apÌesentando subsídios pala tomada de decisões a partir dos resultados daç
avaiìações:

.
.

Participa da gestão democráúca da uoidade escolar e;
Executa outras atilidâdes correlatas.

REQUISITOS

INSTRUçÃO
ATÍI'IDADES DE DOCÊNCIA

GRADUAçÃO EM LICENCIATURA PLENA paÍa atÌração nos diferentes níveisl

e

modalidades de ensino, e excepcionÂlmente até a década da Educação poderá ser admitida' coáo
fomração mínima para o exsÍcício da docência na Ëducação lofantil e nas quatro pdmeiras séries

do Ensino Fundamental, a obtida em nivel médio com formação de magi$erio. PaÌa atuação na
Educação Especial será exigido culso de espeçialização Ìra árca

ATIVIDADES DE SUPORTE PEDAGÓGICO

HÀBILITAçÁO ESPECÍFICA
Obtida em curso de graduação em Pedagogia ou Pós-Graduação, garantida nesta fomação a base
comum nacionaì.

EXPEITIÊNCIA: Para os professores em Atividâde de Suporte Pedagógico será exigido
expeÌiéncja docerrc de 02 r dois) anos para o exercicio desks atiüdades.

a
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cARAcTERÍsTIcAs PRoFISsIocRiFIcAs ADICIoNAIS:

o

ocupalte do cargo ou

emprego deve ser capaz de ü"abslho mental ftc4üeDte para Ìetençào, compreensão, júgamento,
decisão,

crític4 avaliação de dados

e soluções;

Capacidade de expressão verbal e escrita;

CAPACIDADE DE PERSUASAO:

.

Responsabilidadc

com

peôsoa5, políticas pçdâgógioas,

mateiais,

equipamentos,

docurnentos e outros valores;

.

Hóilidade para contatos ÊeqÍlentes com o corpo doceotç, discente, comunidâde escolaÌ'

âüoridâdes, técnicôs e públic, em geral;

.

Capaçidade paÌa lidaÌ com ìnfomações conidenciais.

31
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Á

TABELA DE TEMPO DE SERVIÇOS PARA EFEITO DE ENQUADRAMENTO
CLASSES

TEMPO DE SERVIÇOS
00 a 03 anos

B

03 a.ÍÌos e 1 dia a 06 an,rs

c

06 anos e 1 dia a 09 anos

D

09anoseldiaai2anos

Ë

12 anos e 1 dia a

Ì5 anos

F

15 anos e

I dia â

18 ânos

G

18 anos e 1 dia a 20 anos

H

20 anos e 1 dia a 24 anos

Ì

24 aíos e

J

27 aíos e 7 dia a 30 anos

I

dia a 27 anos

:ff.
Ì'.

.x
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cNPJ N. 06.157.051/0001-08

lVunicipâl
Caígo:

PRODUTIVIDADE

i

GESTÂO EFICAZ DO TEI\4PO EM SALA DE AULA

PONÍUALIDADE

RELACIONAMENIO
]NTERAÇÃO COM A EOUIPÉ
INÌERESSE
DISCIPLINA E IDONEIDADE

INSATISFATÓRIO
REGULAR

TODOS {AS) ) 1'l" âüt 25% - pou@ fequenle. íã.as vezes
MAIORIA ) 25% até 50%'in@no. acide.lal

ÊFrclÊNclA
INIClAÍIVA
ASSIDUIDADE

BOlV

FXCELENTÉ

ALGUNS (MAS) 50% até 90% - hãbilual. reperdo
'
POUCOS (AS) ,90% atl, l00o/" - êm quâse todô o tempo
,Êm

todo o tempo

-t\tìg

ou

EsrÀDo Do M,{-&ANÉÂo
PÂEIEITLBÁ MLNTCIPÁL DE GODOTREDO VIÀ\A

cNPJ N' 06.157.051/0001-08

>

os coNcElTos ÍERÃO

PONTUAçÂO OE 10 {DEZ) Â 1001cEttl) OE ÀCORDo coM

2

1

Dê10ã20

'eÍSillrr

BOM

INSATISFATóRIO

4

3

5

I

7

6

9

Dê55a84

De25a54

1{J

Ete 85

ã 100

E
no desempenho das suas
Capêcidâde de produzií resultados na quantidade e na qualidade necêssánas
estabelecidas
as
rnetâs
târefas, cumpÍindo ou superando
INSÂÍISFA

80M

EXCELENÍE

a mâioria das metas cumpndas ou

Quase todas ou lodas
âs metas cumpídás o!

REGULAR

meras c!ÍnPndás

âlguns

oL

Ésullâdôs

supêradasi

10

â mãio.ia

superadas.

dos

.êsultãdos

I

todos

os

coniomes
d*taca-s€ dos domâis.

tyl!:T

utilizando métodos
otd"T
Capacidade de produzir resultados, com exatidâo, boa apresentação'
:
qLlalidade
do
p"ri sati"tuzêr os objêlivos píeviamente deÍinidos sem causar prejuÍzos à
"Jáqì"do.
sêNrço
INSATISFAT

REGULÂR

-I r!
, lodâs
o!
EXCELENÍE

ouesê

.

tôdas

Pôú€s târeias com
co.. as tarelas coh exaìdão
boa Alsunas lâreías com estdão boâ A maioria das tarerâs
exêtidãô
boâ áoesentacão. oÍdem
oídêm
boá
aprêsênlãção
exâtidão
e
cuidado;
oÍdem
apresêntacão ordem e ãpresenlação
e
cuidadol todos os
seeiços
dos
mâioria
preiuizos
a
â
e
cuidador
c!,dâdo:
PôUcos âlouns sêrvços sem
serviços sem Píejlizos á
sêm pÍejuizos à q!âlidâde
sêryiços sêm prejlizôs à

quãlidáde

destãca-se

,10

-*.
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T

INSATISFAÌORIO
Polcas

3

2

1

âtrv

REGULAR
4

EXCELENÌE

BOM
6

-

d6 demats

7

8

9

10

Quãse todâs ou todas

dades cón

ãUtúdes indepêndentes: Alqumas ãividâdes com âtitudes

poucos se-v4os

coír r.oeoelerÌês. âlguns Eêaços cof
)-grslõès
oL sLgesóes oJ âlÍêÌârvàs parã
âlrêmativãs pà.r mÊlhorià

A

mâioíiâ das atrvÌdadês

com

âtiÌud€s r.dependêntês, ã maìoria

dos seruiços coÍÌì sugestôes o!
altemauvas oara nìelhoria

aftudes
indepêf

de.tes: todos ós

setuiços com srgestòes

ou

âlternâtivâs

pârâ

melhora destaca se

d6

Maneira como cumpre o expediente estando sempre presente no ocal de trabaÌho, ausentando-se
apenes por motivos justos e com a ân!êncìa dá chefia imediata
INSATISFA
10
Presente a

pouc6

de sèdiçor

pou6

aÌos
os

PÍesenle em quase todÕs

Presenle a âlguns atos de setuiço
alguns atastamenios justifcados e

Presenle na mâioria dos atos d€

sêruiao: ìustiícaiivã

paÌa

mãiôriâ dâs a!sênciâs

luslÍicados

ê

ou todos os atos

sèdço

âÍáslâmentos justificados
e euiorizãdoi destâ.â-sè

lvléner.è Co.,ìo oose-vê os hora.ios oe tÍabalho eviÌaroo dtrasos i.lusfílcêve s

2

BOM

REGULAR

INSATISFATORIO
3

5

6

7

de

todos

ÊXCELENTE
9

10

ESTÁDO DO ÀtrAÂÂNHÀO
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Pontua a poucG alos
de sêruçot lLrsiifÌcativa

Pont!âl em erguns etos de sêtoçô
justiÍcativa para alguns ahãsos

Pontual na maioria dos atos de
sêruiço; mãioria dos ãtâstamentos
jusliÍcâdos è autórizâdôs

Pont!â a quâse todos ôu
todos os elos de seruço:

justÍcã1iva para rodos os
áÍâsôs: destãcã-sê dos

Câpacidade de utilizâr rêcronal e produtivarnênte o teúpo de habalho de acordo corn
requer, não L.rtiizando esse têmpo para assuntos paaticulares.
INSATISFAT

o

que

o cargo

EXCELENTE

Algüm tempo de kabalho
produtivarnentêt quase

todo tempo

utilizado

racional

e

produtivamenle;

do tempó ltiltadÕ

com

âssuntôs

Habilidade no atendimenÌo ao público

e na sua orientaçâo para a satisfação

das necessidades deste.

contribuindo perâ e obtenção de bons res!ltados
INSATISFA

llábi em

EXCËLENTE
10
Hábi em quase todo ou

pôucos

oÍentacóes ãô púb col
poucas
.ecess dades do Ajbl@o

êh âlgurs âtêndimêdos e
orenlaçóes ao púbico: algumas
Hábi

Hábil.ã mâiôriã dôs âtènd mêntôs tôdô átêndifientôe

necessldêdes do pLlb lco satisÍeúas.

Espírlto de cooperação e colaboração na execução de trabalho, attude para os tËbalhos em equrpe,
contribuindo para o alcancê dê resultados, bêryì corÌìo prontidão para colaborar com o grupo
INSATISFA

Rto

REGIJLAR

BOM

EXCELENTE

EsT^Do Do M^xâNHÂo
PREFEITLTRÂ MUNICIPÁL DE GODOFREDO VTANA

Esprnto de coorEração

e ;lilude para pouc6 i Espirito de cooPeração e álitude
r'àbál"os e4 êqJo€ ipà3 âlgun. kabáhÓs em 4Jpe
Lonrlburnoo parj o 'Õnr.bição o.a o èa'e de
2 cân@ de Pouc6 âlguns r€sltados

Espirilô de @oPeíação e aiitudê
p.re 3 ma'orià dos lrèbahos em
eourpe, conÌnbuçàÓ pãrâ o
da maloriâ dos Íesultado3

àkrnce

Espirito de coop€raçâo e
atúude Para quasê lodos
Íabâlhos de
ou todos
eq0lper contíbúiçáo pârâ
ô árcânc de todos os
resúltados. doste@€e

6

profissionalmente buscando meios pâra adquirìÍ
Ação no sentido de desenvolver e plogredir pessoal e
nóvos conhecimenÌos, dentro dê sêu campo dê atuação
Rto

INSATISFA

Conhe@ âlguns .equisitos Parâ
desenvov.Êse e ProgÍedn Pessoal c

dèsènvolveÊsê

EXCELENTE

REGULAR

p'ogredr pessoâL êl proíssionalmenlêi têm elguns
pÌofiss'onâ menle. lem
conhêcime.Ìos êm seu empo de
pouco3 conhecrme.tos
êm seu campo de

'10

Conhece

a maroiê dos

requisúos

para desênvolv€Fsê e progred r
pessoal e protbs onalmentel tem a
máiona dô3 conhecioênlos en se!

Conh@ quase Ìodos
ou todc os reqlis os
pará deenvÓlveÉs€ e
progrêdú pessoál e

pÍoÍssionãlóente: tem

conhecme.tos

campo

em
d€

atuação; destáca-se

procedimentos da unidade de seNiço de
Atendimenlo às normas legais, íegulamentares ê socìais e aos

sla

lotaÉo
INSATISFAÌORIO
Alendrmeôto

â

EXCELENÍE

REGULAR

Doucas

10

AtendFenlo a qúase lodes o!

le!áÉ

Gg!lãmênbrês

etendfrênlo à
poúcos procedi.nenlos da nstluiçáo

todas ãs ôomâs eg"is
e s*ársi ÉglLam..lârês ê soc'a'sos
mãiortá dos ztêndimento a todc

Atendimento à úaioria das noímâs
pÍocedmenrÒs da insiilurção

procedim€.tos da rsì
dêstecâ5e dos dêmãis

Ljlilnstiruição

T.ansfirâ os ponlos aÜibuídos a cacla Fator
pera o Quaclro de Fatores abaixo:

.ll

u

çãc

EsTÁDo Do

MAl,{.Ì\'Iúo
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Observe em qual dos campos do Ouadro dê Concêitos
PRODUÍIVIDADE

errctÊlcn

âbâixo se enquedra o total dos pontos âdquiÍidos p€lo
servidor no quadro ao lado.

INICIATIVA
ASSIDUIDADE
PONTUALIDADE

ADM|Ì{tsrRAçÃo Do rÊMPo
RELACIONAMENTO
TNTERAçÃo coM a EoulPE
INTERESSE

DISCIPLINA E IDONEIOADE

TOÌAL DE PONTOS

foÍ enquadí'do na labela âcima'
TransÍiÍa para o campo abaixo o Concêlto em que o servidoÍ

Êsr

Do Do MÀ.RiNIIÃo

PREFETTURÀ MTJMCIPÁ! DE GoDOFR.EDO VÍANÂ

CNPJ N' 06.ú7.051/000148

Ër*fúHPgFi
NO

E:

ASSII.IAÍU RA:

.

MATRÍCULA:

OATA:

I

I

-$
4t

EsrÁDo rìo Mrr.u\'HÁo
PREFEÍr(]RA MTJNICTPAL DE GODOFREDO VI'{NA
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qusE !E!E!9üE!]9;-Ât í.rl anô pFr ô srNpRoEsEit A-ãA

-i

JORNADA DE TMBALHO .25

HOI49

CLASSES
NIVEIS

^l

n
-.1
I

c

D

1 1a1 79

'L217.21

N ESPECI,AL

1 113,95

1.',t47.37

LIC PLEIiIA

1.553.96

1

ESPECIAUZAçAO 1.678,28

tlt

B

1253.76 125137 1.330.11

1.370.O2

1.41t, t2 1 453 45

855.51

1.911,18

1.968.51

848 92 1 945.58 2 0ô3.95

2c6407

600 58

1.648.60 1.698.05

1.749,00

1 724.63

1780.44 183390

1

1.922.92

1812.54

I

DOUÍORAOO

1.957.54

2 016.27 2076,76 2.139.06

2 203.23

6ã9

12a15

1

980 61

1.801.47

1

2 027 .57

21a9.77

2.040,03 2.101.23 2164.27 2 229,19 2.296.O7 23U.95

MESTRAOO

866.92

J

H

G

E

2 269.33 2 337

.4',1

2 407 53 2.479,76 2.554.15

^l
Ìêôôô dê Sêívico

sAúRro
I

I

3a6

9a12

BASE

".*".nruo,-

"."".nrroa

Illlr"rr^t
l;"".*"^r

ffi

l0a3

.", RE AS CLASSÉS
rn, RE O NIVEL ÉSPECIAL IE O NIVEL II

*t

.-

RE ÒS NTVE|S E
RE OS

lll

NTVETS E lV

RE OS NtVEtS lV E V

15ã18

18

a2l

21a24

24

a27

27

eT

G
l.*
I

ss,s*

l,*

ru

G

,$
46
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ANEXO V

^:

^l ]GRADE DE VENCIMENTO
^i CALCULADO PELO SINPROESE A - 2Oí4

CLASSES

NTVEIS

^l
^l

I

N.ESPECIAL

I

LIC PLENA
t

^l

I

i

JORNADA DE TRÂBALHO.20 HORAS

c

s
9!.7,89

891,16
1.243.17

o

945,43

1.280.46 1.318,88

H

J

1.033_10

1.064,09 1.096,01 1.124,89

7162,76

1.358,M 1.399,20 1-447.17

1.484,41 L52a,94 1.574,81

1.622,03

973,79

E

F

1.003,01

G

ESPECIAUZAçÃO \-342-62 1.382.90 1.424,39

1.457,12

1.511.13 L.556,47 1.603,r6

r.65!,26 r.700,79 r.7s\a2

ÍúESTRADO

1.450,03

1.493,53

1.538,34

1.584,49

1.632.O2

I 680,98 | 73t,41 1.783,36 1.836,86 1891,96

DOUTORAOO

1.s66,03 1.613,01

1.661,41

1.717,25

|

1.815 45 1.869,93 t.926.O2 1.943 aO 2.M3,32

162,58

.n

^l
^l
.-.1

I

"r*"r"rro.

anr*a o

NrvEL

EspEcral

r

E

o N,ura

,, I

o.u*

|

b*M
,..]

ha-"r"t"^a t"t^a

,.'.1

,-.1

-n

s

:i. ;.

üsr-

-JÍ-"r..r'
lt

.1 .:

&'

ÉSTADO DO MARANHÃO
cÀrvARA l\,'IUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA
cNPJ 35.',197 1 10/0001-70

EDITAL DE PUBLICAçAo N" 001/2014
Pelo presente Edital de Publicação O Presidente da CâmaÍa
FRANCISCo DO
Municipal de Godofredo Viana, Estado do l\'4aranhão'
NASclMENToGAMA.nousodeSuaSaÌribuiçÕeslegaisemcumpÍlmentoíaz
Viana' às autoridades
a todos os "habitantes do Municipio de Godofredo
saber

FedeÍais. Estaduais

e

Municipais

ea

quem interessar possa' que fâz

que "lnsiitui Plano de Carreira Cargos
PUBLICAR a Lei Municipal n'373t2014
de Godofredo Viana e
e Salártos do l\,4agisteÍio Público Municipal do l\'4unicipio
por melo deste ato publico e notório para
dá outras providencias" Tornando-o
E para que' no amânhã
que, doravante, passa a viger em seus eíeitos legaìs
público Torno publica a Lei l\'4unlcipal
nâo se aìeguê desconhecimento, faço a
no 37312014

Vlana Fstado
Gabinete do Presidente da Câmara de GodoÍredo
.lo MaÍanhão, aos onze dias do mês de julho de 20'14
PUBLIQUE-SE
CUMPRA.SÉ
Francisco d
Presidente

scìmento Gama
mara Ìúunicipal

a Lei Municipal ra 37312014
CERTIFìCO que nesta data publiquei e registrei
PLrblico
que lnslitui o Plano de Carreira Cargos e Salários do Magistério
dá outras providencras' poí meio
Municipal do Municipio de Godofredo Viana e
Poder Legislativo e do
de Edital tendo sido afixado um exemplaÍ no Átrlo deste
Poder Executivo

