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"DISK% SOBRE 0 ESTATUTO, PIANO DE CARREIRA E REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DO
MUNICIPIO DE ARUJA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".

ABEL JOSE LARINI, PREFEITO MUNICIPAL DE ARUJA, USANDO DE
SUAS ATRIBUIV5ES LEGAIS,
FAZ SABER QUE a Camara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a
seguiMe Lei:
CAPITULO I
DAS DISPOSIQOES PRELIMINARES CAMAY. MUNICIPAL DE ABUJA.
CONFERE COM 0 ORIGINAL(

Sega° /
Do Estatuto

190 / OS /

Art. 1°. Esta Lei disciplina a estrutura e organiza o Quadro dos Profissionais da Educagao
Basica do Municipio de Aruja, nos termos do art. 67 da Lei Federal n°. 9.394 de 20 de dezembro de 1996 e
em cumprimento ao art. 40 da Lei 11.494 de 20 de junho de 2007 e demais disposigees constitucionais e
legais vigentes.
Art. 2°. Os Profissionais da Educagao Basica estao diretamente ligados aos interesses dos
educandos, corn situagOes peculiares, estabelecendo assim, uma ordem e uma estrutura juridica prdpria que
exigem normas especificas, diferentes das que regem o quadro dos demais empregados municipais.
Art. 3°. A Educagao Basica a composta pebs niveis de educagao infantil, ensino fundamental e ensino madio, responsavel pela formagao basica do cidadao.
Sega° II
Dos Objetivos
Art. 4°. Constitui objetivo do Estatuto, Plano de Carreira e Remuneragao dos Profissionais
da Educagao Basica:
I - regulamentar a relagäo funcional deste Quadro no ambito da administragâo pUblica municipal;
II - estabelecer normas que definem e regulamentam as condigOes e o processo de movimentagao da
carreira, pelo metodo da progressao funcional e a correspondente evolugão da remuneragao;
III - promover a vabrizagao magisterio da Educagao Basica de acordo corn as necessidades e as diretrizes do
Sistema Municipal de Ensino e;
IV - promover a melhoria da qualidade de ensino,
Segao III
Dos Conceitos Basicos
Art. 5°. Para os fins desta Lei considera-se:
•

Emprego PUblico do Magisterio: 0 conjunto de atribuigaes e responsabilidades conf rides ao profissional do
Magistario;
Classe: 0 conjunto de empregos pithlicos da mesma natureza, igual denominagao e igual padrao de
vencimentos;
rm.-444m
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III - Nivel: 6 a subdivisfio dos empregos docentes, de acordo corn a progressfio horizontal e considerando
dados indicadores de crescimento profissional, pela via nä° academica corn avaliagão de desempenho.
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IV - Faixa: e o lugar ocupado pelo empregado na progressào vertical considerando, titulack ou habilitacsio,
via academica.
V — Enquadramento: posicionamento automático de remunerag5o, por faixa na coluna vertical, e nivel na linha
horizontal;
VI - Carreira: o conjunto de classes da mesma natureza de trabalho, escalonadas segundo o nivel de
complexidade e o grau de responsabilidade, ordenados de forma crescente propiciando o desenvolvimento
profissional do servidor;
VII - Rede Municipal de Ensino: conjunto de instituicOes e Orgãos que realizam atividades de educagao sob a
coordenacao da Secretaria Municipal de Educacao de Aruje — SMEA.
VIII - Plano de Carreira: conjunto de normas que definem e regulam as condicOes e o processo de
movimentacao dos integrantes em uma determinada carreira;
IX - Magisterio: conjunto de Profissionais da Educagao, em efetivo exercicio, que exerce atividade docente ou
suporte pedagogico direto ao exercicio da docéncia.
X - Fungão Atividade: conjunto de atribuigOes e responsabilidades conferidas ao pessoal em exercicio por
periodo determinado.
XI - Docentes: professores no exercicio do magisterio na educagao;
XII — Quadro: conjunto de empregos e fungi:3es atividades privativos da Secretaria Municipal de Educacao;
XIII — Estabilidade: e o direito do servidor de nao ser exonerado ou demitido, sem que haja sentence judicial
ou decisao em processo administrative discipliner;
XIV — Nomeacao : e o ato administrativo pelo qual a autoridade competente investe a pessoa no cargo pablico;
XV — Sistema Municipal de Ensino — e o conjunto dos Organs integrados, composto pelas unidades escolares
e administrativas da Secretaria Municipal de Educagao.
XVI — Readaptacao — 6 a investidura do servidor em funcao atividade de atribuigOes e responsabilidades
compativeis corn a limitagao fisica ou mental sofrida, devidamente verificada atraves de laudo de inspeck
mediae oficial.
XVII — Designacão — far-se-a em carater temporerio para ocupacao de fungao atividade, preenchidos por
docentes que atendam aos requisitos legais e atributos da funcao.
Paragrafo Unico- alem dos conceitos do "caput" deste artigo, este Estatuto adota os conceitos tecnicos
definidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educagao Nacional.
CAPITULO II
DO QUADRO
Sega° I
Da Composicao
Art. 6°. Vinculam-se a esta Lei, apenas, os profissionais em
na educacao basica que:
I - exercem fungOes docentes e;
II - demais profissionais que oferecem apoio e suporte pedag6gico direto ao
atividades educativas de:
ministrar;
planejar;
c) executar;

rcicio do magistério
da docëncia, em

Enders/so: Rua Jose Basilic/ Alvarenga, n.°90 - Vila Flora Regina - Arual - SP - CEP: 07400-000 - Fone (0 11) 4852-7600- Fax (0 11) 4855-3634

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
ESTADO DE SAO PAULO
LEI N° 2.482 DE 18 DE ABRIL DE 2012.
AUTORIA: PODER EXECUTIVO
avaliar;
dirigir;
0 coordenar;

I Aruss
..o n

Els

_

1 349 1

I'

3

g)supervisionar
h) subsidiar
i)organizar o ensino;
Art. 7°. As classes sao constituidas na seguinte conformidade:
I — Classes de Docentes:
a) Professor de Educagao Basica — Infantil I;
b)Professor de Educagao Basica — Infantil II;
Professor de Educagao Basica - Fundamental I;
Professor de Educe* Basica - Fundamental II;
Professor de Informatica Educacional;
Professor de Educagao Especial
II — Classe de Suporte PedagOgico
Supervisor de Ensino
Diretor de Escola
Assistente de Diretor de Escola
Coordenador PedagOgico
Sega° /I
Do Campo de Atuagão
Art 8°. Os ocupantes de empregos e funcOes de docentes exercerao suas atividades nos
seguintes campos de atuagao.
I — Professor de Educagao Basica — Infantil I:
Nas classes ou turrnas de 0 a 3 anos nos Centros Municipais de Educagao Infantil ou Unidades
Conveniadas;
Nas fungOes de apoio ou suporte pedagOgico na Secretaria de Educagao,
II - 0 professor de Educagao Basica — Infantil II:
a) nas classes ou turmas de jardim e pre-escola nos Centros Municipais de Educagao Infantil ou Unidades
conveniadas.
b)nas classes ou tunas de jardim e pre-escola nas Escolas Municipais;
c) Nas fungees de apoio ou suporte pedagogico na Secretaria de Educagao;
III - Professor de Educagao Basica — Fundamental I:
nas classes ou tunas dos anos iniciais do Ensino Fundamental;
nas classes ou tunas dos anos iniciais do Ensino Fundamental da Educagao de Jo
c) nas fungees de apoio ou suporte pedagogico na Secretaria de Educagão;

Adultos;

IV- Professor de Educagao Basica — Fundamental II:
a) nas classes ou tunas dos anos finals do Ensino Fundamental Regular e de Educagão de Jovens e
Adultos;
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nas turmas de Educacao Fisica dos anos iniciais do Ensino Fundamental e educaccio infantil;
nas turmas de Artes dos anos iniciais do Ensino Fundamental;
nas turmas de inglês dos anos iniciais do Ensino Fundamental e;
nas funcOes de apoio ou suporte pedag6gico na Secretaria de Educacao;
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V - Professor de Informatica Educacional;
Nas classes ou turmas de Ensino Fundamental;
Nas functies de apoio ou suporte pedagOgico na Secretaria de Educacao;
VI - Professor de Educacao Especial;
Nas unidades escolares de Educacao Infantil e Ensino Fundamental.
Nas classes ou turmas das salas de recursos especiais das unidades escolares.
Nas equipes multidisciplinares de apoio especial volante da rede municipal.
Nas functes de apoio ou suporte pedag6gico da Secretaria de Educacao.
Art. 9°. Os ocupantes da funcao de Suporte Pedagogico atuarao em diferentes niveis e
modalidades da Educacão Basica:
I — dirigindo;
II — orientando;
III — coordenando;
IV - planejando e;
V — supervisionando.
§ 1° - Atuarao nas Unidades de Ensino:
I — Diretor de Escola;
II — Assistente de Diretor de Escola e;
III — Coordenador PedagOgico.
Art. 10°. Os Supervisores de Ensino atuarao na Secretaria Municipal de Educacao de Aruja
e nas unidades a ela vinculadas e subordinadas.
Art. 11. Os docentes, profissionais de suporte pedag6gico e de apoio educacional em
exercicio nas unidades educacionais conveniadas estão sujeitos aos mesmos deveres, direitos e beneficios
dos servidores em exercicio nas unidades escolares municipais.
CAPITULO III
DO PROVIMENTO
Secao I
Da Investidura
Art. 12. 0 provimento dos empregos dos Profissionais da Educ
mediante concurso pOblico de ingresso de provas e titulos.

Osica dar-se-A

Art. 13. Os requisitos e exigancias minimas para provimento dos empregos esti()
estabelecidos nos Anexos I e II, integrantes desta Lei.
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Seca° II
Dos Concursos
Art. 14. A contratacao de empregados de carreira docente e suporte pedag6gico sera
realizada mediante concurso pOblico de provas e titulos, devidamente previstas e detalhadas em edital.
Art. 15. Em casos de empate no conjunto da soma da classificack de provas e titulos para
empregos de carreira aplicar-se-a os seguintes criterios na classificacao final:
I - primeiro, o candidato corn major titulacao na area de atuacao.
II — segundo, o que fiver major idade e;
III - terceiro, o major nómero de filhos.
Art. 16. 0 prazo de validade do concurso pOblico sera de 02 (dois) anos, a contar da data de
sua homologacao, podendo ser prorrogado uma vez, por igual periodo.
Paragrafo Onico — a pronogack de que trata este artigo somente podera ser feito no prazo de validade do
concurso.
Art. 17. Os docentes admitidos por concurso, que solicitarem demissao de seus empregos,
poderao participar de novos concursos de provas e titulos desde que respeitadas as exigencias legais.
Art. 18. Constituem-se exigencias minimas para participar do concurso pOblico de provas e
titulos para preenchimento de vaga no quadro de carreira:
I - ser brasileiro nato ou naturalizado;
II - ter idade minima de 18 (dezoito) anos completos;
III - estar no gozo dos direitos politicos;
IV — estar em dia corn as obrigacOes eleitorais;
V — estar em dia corn o servico militar, quando do sexo masculino e;
VI - ter habilitack especifica de acordo corn o Anexo I e Anexo II, integrantes desta Lei.
Art. 19. Aplicar-se-a os criterios estabelecidos nos Artigos 15 e 18 nos casos de contratagao
para empregos temporarios.
Art. 20. A chamada dos aprovados em concurso respeitara a orders dos candidatos
aprovados e o nOmero de vagas previstas no edital e aquelas novas, criadas para atender a demanda da
Rede Municipal de Ensino.
Art. 21. Os concursos serao precedidos de edital, publicado
60 (sessenta) dias constando, no minimo, os seguintes itens:
I - bibliografia;
II — requisitos e exigencias para o provimento do cargo;
III - o grau de habilitack minima exigida;
IV - a natureza dos titulos a serem computados;
V - prazo de validade;
VI - nOmero de cargos a serem oferecidos para o provimento e;
VII — criterios para aprovacao e classificack.

encia minima de
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Art. 22. Os concursos pOblicos de que trata o Art. 14 serao realizados pela Prefeitura de
Aruje, supervisionados por Comissao de Concurso composta de 5 membros e reger-se-ao por instnicees
especiais, contidas em editais amplamente divulgados.
§ 1° - Os membros da Comissao de Concurso nao poderao participar deste, assim como seus parentes
diretos.

Seca° III
Das Substituicees
Art. 23. - As substituicees dos integrantes do Quadro do Magisterio, classe de
Suporte Pedag6gico, serao exercidas por titulares de cargo do quadro do magisterio, que atendam os
requisitos estabelecidos no Anexo II.
§ 1° - Os cargos de suporte pedagOgico recebereo substitutos quando o impedimento do titular for superior a
30 dias.
§ 2° - Nos afastamentos de diretor inferiores a 60 dias, o Assistente de Dire*, quando houver, assumira
obrigatoriamente a fun*.
§. 3° - Os interessados em exercer as atribuicees, em substituicao ou em cargo vago, das classes de Suporte
PedagOgico, cleverer) inscrever-se na Secretaria de Educe*, no primeiro nits letivo de cada ano, e no ato
de inscricao, o candidato devert apresentar os documentos pertinentes, relativos ao Anexo II.
§ 4° - A lista de classificados tera validade ate a publicaceo da lista do ano subseqUente.
§ 5° - A classificacão dos candidatos inscritos dar-se-A por situagao funcional, titulos e tempo de servico, na
seguinte conformidade:
I - Classificagao para substituicao de Diretor de Escola
II — Classificacao para substituick de Assistente de Diretor
III — Classificacao Para substituigeo de Coordenador PedagOgico
IV- Classificaceo pare substituicao de Supervisor de Ensino
§ 6° - 0 designado nao podera desistir da designaceo para assumir outra substituicao.
§ 7° - A Secretaria de Educacao a responsevel pela designacao do substituto, bem como pela sua cessacao,
em especial quando o mesmo nao corresponder as atribuicees do cargo ou descumprir normas legais, ficando
vedada a sua designacao para quaisquer outras substituicees, comportando documentacão corn justificative
que comprove o desempenho incompativel com a funk) em substituicao.
§ 8°. Pam as substituicees previstas neste artigo o interessado clever*
I — ser profissional da classe de docentes ou de suporte pedagogico da Secretaria Municipal de Educe* de
Aruja - SMEA;
II - possuir os requisitos exigidos nos anexos desta lei;
III - ter hortrio compativel, comprovado por declaracao de acOmulo de cargo;
§ 9°. As substituicees nee poderao ultrapassar o ano letivo em que ocorreu a design
§ 10°. A designageo de substitutos para as funcees de suporte pedagOgico sere re liza ide acordo com a
classificacao na lista de profissionais habilitados ap6s average° simplificada de con
entos pedagtogicos
e legais, a ser realizada anualmente, no primeiro trimestre letivo pela Secretaria Municipal de Educacao —
SMEA.
Seca() IV
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Da Posse

Art. 24. Posse e o ato que investe o candidato nomeado em cargo *lice, atraves da sua
aceitaceo e compromisso de bem servir o municipio.
Art. 25 Os requisites minimos para posse ficam estabelecidos em conformidade corn o
Anexo I e II, integrantes desta Lei e alineas do Artigo 18.
Art. 26 Alem dos requisites do Artigo 25, a autoridade competente devera exigir:
I - declaraceo de acOmule de cargos de acordo com o disposto no artigo 37 da Constituicao Federal.
II - gozar de boa saiide comprovada em pericia medica realizada pelo service medico do municipio.
III - comprovante de nee ter sido demitido de cargo do service pOblico municipal.
IV - outras exigéncias especificas estabelecidas no Edital de Concurso.
Art. 27. A data da nomeacao e escolha de local de exercicio devera ccorrer ate 15 (quinze)
dias apes a publicaceo do edital de convocacao dos classificados para preenchimento das vagas dedaradas,
ocorrendo de acordo corn classificaceo no concurso.
Art 28 Apes a nomeacao o candidato tera ate 15 dias para tomar posse na unidade escolar
escolhida, podendo corn justificative per escrito ser prorrogado o tempo por igual periodo.
Art. 29. Se, per omissao do interessado, a posse nao se der ern tempo habil, o ato de
provimento ficara automaticamente sem efeito e a vac:arta do emprego devera ser reconhecida na mesma
data.
Art. 30. A posse verificar-se-6 mediante a assinatura, pela autoridade competente e pelo
candidato nomeado que se compromete a observer os deveres e atribuicOes do emprego, bem como as
normas confides nesta lei.
Art. 31. 0 termo sere lavrado em livro preprio e assinado pela autoridade que der posse.
Paragrafo (mice - A autoridade que der posse devert verificar, sob pena de responsabilidade, se foram
satisfeitas as condicees legais para a investidura no emprego.
Art. 32. Perde o direito a nomeacao o candidato que nao apresentar condicees de settle
compativeis com o exercicio do cargo, comprovadas em inspecao realizada per On* medico oficial e
declarada em laudo.
Paragrafo Unico - constara nos editais dos processes seletivos a indicaceo dos requisites de sairde
necessaries para o exercicio do cargo.
Seca° V
Do Estegio Probaterio
Art. 33. Estagio Probatório e o periodo de 03 (fres) anos, durante
educe* basica tera avaliada sua efici6ncia, aptidao e capacidade para o ex
dependera sua permankcia no service Odic() municipal considerando:
I - idoneidade moral;
II - Discipline;

uais o profissional da
o do cargo, da qual
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V — eficiencia.

Art. 34. 0 Estagio ProbatOrio pars profissionais da Educacao Basica 6 necessario, mesmo
em regime de contratacão celetista, devido a natureza do emprego e condicOes de avaliagao de desempenho
especificas pare garantia da qualidade de educacao.
Art. 35. 0 estägio probated° obedece aos critaries de legislacao especifica considerando os
aspectos disposto nos incises do artigo 33.
Art. 36. A avaliacao em estagio probated° 6 obrigateria, como condicao pars a continuacao
do empregado, e sera efetuada em conformidade com a lei especifica.

Art. 37. Compete a Secretaria de Educacão realizar a avaliacao de desempenho,
acompanhado pelas unidades de Recursos humanos e Assuntos Juridicos, bem como por comissao formada
da chefia imediata do servidor efetivo e mais dois servidores da mesma funcäo do avaliado, cabendo-Ihes:
I — propiciar a adaptac.ao do profissional ao ambiente de trabalho;
II — acompanhar e orientar, no que couber, no desempenho das suas atribuicbes, informando ao profissional
do magisterio o seu grau de ajustamento ao cargo e a necessidade de ser submetido a urn programa de
treinamento,
III - Garantir os registros de desempenho necessaries pars o acompanhamento do processo.
Art. 38. Durante o periodo de 03 (tres) anos do periodo probatorio o empregado que nao
demonstrar competencia sera demitido.
CAPITULO IV
DA JORNADA DE TRABALHO

Segio I
Das Classes Docentes
Art. 39. A Jomada Semanal de Trabalho do docente 6 constituida de horns em atividades
com alunos e horas de trabalho pedag6gico, da seguinte forma:
I — Professor de Educacao Basica Infantil I, com jomada de 30 (trinta) horas sem
20 (vinte) horas, em atividades com alunos e;
10 (dez) horas de trabalho pedagogico, sendo:
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03 (tits) horns de trabalho pedagegico coletivo - HTPC, na Unidade Escolar, em hotio diverso de
regëncia de classe ou turma;
02 (duas) horas de trabalho pedagógico livre - HTPL, em local de livre escolha
3) 05 (cinco) horns atividades - HA, na unidade escolar;

II - Professor de Educagäo BAsica Infantil II, corn jomada de 30 (trinta) horas semanais, sendo:
20 (vinte) horns, em atividades coal alunos e;
10 (dez) horas de trabalho pedagOgico, sendo:

03 (trés) horas de trabalho pedag6gico coletivo - HTPC, na Unidade Escolar, em hortrio diverso de
regéncia de classe ou turma;
02 (duas) horas de trabalho pedag6gico livre - HTPL, em local de livre escolha.
3) 05 (cinco) horas atividades - HA, na unidade escolar;

II - Professor de Educacao lilásica Fundamental I, corn jomada de 30 (trinta) horas semanais, sendo:
20 (vinte) horas, em atividades corn alunos e;
10 (dez) horas de trabalho pedag6gico, sendo:

03 (trg s) horas de trabalho pedagOgico coletivo - HTPC, na Unidade sc

m hot-Arlo diverso de

reg6ncia de classe ou turma;
02 (duas) horas de trabalho pedagOgico livre - HTPL, em local de livre escolha.
EndereQ0: Rua Josè &mike Atverengt n.° 90 - Vile Flora Regina -

- SP - CEP: 074130-000 - Fone (0 11)4852-7600 - Fax (0 11)46554634

9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
ESTADO DE SAO PAULO
*MO - F is.

LEI N° 2.482 DE 18 DE ABRIL DE 2012.
AUTORIA: PODER EXECUTIVO
3) 05 (cinco) horas atividades — HA, na unidade escolar;
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III - Professor de Educacao Basica Fundamental II — Educacão Fisica, Artes, inglds e MOsica, com jomada de
30 (trinta) horas semanais, sendo:

20 (vinte) horas, em atividades com alunos e;
10 (dez) horas de trabalho pedagegico, sendo:
03 (tS) horas de trabalho pedagegico coletivo — HTPC, na Unidade Escolar, em horario diverso de
reg6ncia de classe ou turrna;
02 (duas) horas de trabalho pedagOgico livre — HTPL, em local de livre escolha.
3) 05 (cinco) horas atividades — HA, na unidade escolar;

IV- Professor de Educack Especial, nas classes ou turmas de apoio pedag

especial e nas salas de

recursos das unidades escolares coin jomada de 30 (trinta) horas, sendo;

20 (vinte) horas, em atividades com alunos e;
10 (dez) horas de trabalho pedag6gico, sendo:
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1) 03 (trés) horas de trabalho pedagOgico coletivo —

HTPC,

/ 2-

na Unidade Escolar, em horkio diverso de

regéncia de classe ou turma;
02 (duas) horas de trabalho pedag6gico livre —
05 (cinco) horas atividades —

HA,

HTPL,

em local de livre escolha.

na unidade escolar;

V — Professor de Informática Educacional, em classes ou turmas de Ensino Fundamental, corn jomada de 30
(trinta) horas semanais, sendo:

20 (vinte) horas, em atividades corn alunos e;
10 (dez) horas de trabalho pedagOgico, sendo:

03 (trés) horas de trabalho pedagOgico coletivo — HTPC, na Unidade Escolar, em horkio diverso de
regència de classe ou turma;
02 (duas) horas de trabalho pedagOgico livre —

HTPL,

em local de livre escolha

3) 05 (cinco) horns atividades — HA, na unidade escolar;

§ 1°. A

hora de trabalho tera a duragâo de 60 minutos para todos os docentes.

§ 2°. 0 professor que, por motivo de diminuicäo de aulas, nao formar a jomada tern

umprir a diferenca

atuando em projetos especiais na prOpria Unidade de Ensino, conforme a designagäo da diregdo da escola ou
da Secretaria Municipal de Educagäo de ARIA.
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Art. 40. Aos ocupantes de funcäo docente, professor contratado por periodo temporkio,
aplicar-se-e as jomadas previstas no Artigo 39 desta lei.

Art. 41. Os docentes sujeitos as jomadas previstas no Artigo 39 desta Lei poderäo exercer
horas extras suplementares para desenvolvimento de projetos especificos, no limite de 10 horas semanais.

Art. 42. Poderâo exerr,er horas suplementares extraordinerias de trabalho, corn limite de 10
horas semanais, os docentes em exercicio no Ensino fundamental para fins de projetos de reforco e
recuperacao paralela.

Parbgrafo (Mica Os projetos de reforgo ou recuperacão paralela deverk ser elaborados de acordo corn a
proposta pedagOgica da escola e aprovados pelo Diretor da Unidade de Ensino, homologados,
supervisionados e avaliados pela Secretaria Municipal de Educack de Aruja.

Art. 43. As horas de trabalho pedag6gico coletivo (HTPC) fixadas s o de umprimento
obrigatOrio para todos os docentes aos quail sejam atribuidas classes ou turmas, inclu do os que se
encontrem em regime de acumulacäo de cargos, nä° podendo em nenhuma hipOtese serem substituidas por
atividades individuals.
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Art. 44. Os profissionais da classe de Suporte PedagOgico e apoio educacional terao suas
jomadas de 40 (quarenta) horns semanais destinadas ao cumprimento de suas atividades especificas.

Sega° II
Das Horns de Trabalho PedagOgico

Art. 45. As horns de trabalho pedagOgico deverao ser desenvoividas na seguinte
conformidade:
I — na unidade educacional de exercicio do docente, em atividades coletivas, para atender as horns de
trabalho pedagOgico coletivo — HTPC, em:
reuniao de orientagao tecnica;
discussao de solugOes educacionais;
elaboracao de pianos com a participack do diretor e de outros profissionais de suporte pedagOgico;
reuniao de professores para preparagão e avaliagao do trabalho pedagOgico, com a participagao do Diretor
de Escola e ou Coordenador PedagOgico;
reflexao sobre a articulack com a comunidade;
aperfeicoamento profissional de acordo corn a proposta pedagOgica;
preenchimento de fichas e documentos;
atividades educacionais organizadas pela Secretaria Municipal de educagao de Aruja.
II - Em lugar de livre escolha pelo docente para atender as horns de trabalho pedagOgico livre — HTPL em:
pesquisas;
preparacao de aulas e instrumentos de avaliacao;
analise de trabalhos de alunos e;
correcao de avaliacOes aplicadas aos alunos.
III — Na unidade escolar de exercicio docente, em atividades individuals, pars a
em:
a)planejamento de atividades e avafiaches para os alunos
b)avaliacao de desempenho dos alunos
c)correcâo de avaliagOes aplicadas aos alunos
d)selecao e preparacao de materials pedag6gicos

as Horns Atividades,
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e)atendimento de pais de alunos
flrealizacão de atividades relacionadas ao Projeto PedagOgico da escola
g)pesquisar
h)desenvolver leituras de forma*
i)preparar conselhos de classe e reunites de pais
j)organizar e redigir projetos

Paragrafo Unico. Para atender a Programa de Capacitacao e Formacao Continuada,
reunites e outros, os docentes poderao ser, excepcionalmente, convocados dentro da jomada de horas de
trabalho pedagOgico na escola.
CAPITULO V
DA CARREIRA
Seca° I
Dos Principios Besicos

Art. 46. A carreira dos Profissionais da Educagao Basica tern com p principios basicos:
I - profissionalizacao, que pressupOe vocacao e dedicacao ao magistario e quabficacao profissional;
II - valorizacao do desempenho, da qualificacao e do conhecimento e;
III — melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem;
Art. 47. A valorizack dos profissionais do ensino sera assegurada atravas de:
I - forrnacao continua e sistematica promov da e ou oferecida pela Secretaria Municipal de Educacão de Aruja
— SMEA;
II - realizacao periOdica de Concursos Riblicos;
III - exercicio de todos os direitos e vantagens compativeis corn as atribuicOes do Magistario e;
IV - piso salarial nos termos da lei federal.
Sega° II
Do Enquadramento
Art. 48, 0 enquadramento sera feito pela movimentacao vertical te,N6rizontal, da classe de
docentes de carreira, considerando niveis e faixas, de acordo corn os Anexos III a X, integrantes desta Lei.
§ 1°. Todos os integrantes da carreira de docentes sera° enquadrados em seus niveis e faixas, aplicando-se
os critarios estabelecidos pars a progressão funcional sobre o seu respective salerio-base.
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§ 2°. Quando o enquadramento não coincidir corn o valor do salbrio, o funcionario farb jus ao salario
imediatamente superior ao que estiver recebendo.
§ 3°. Os atos complementares necessarios para enquadramento set regulamentados pela autoridade
competente, considerando os Anexos Ill a X, integrantes desta Lei.
Segao Ill
Da Remuneragao
Art. 49. A remuneragao dos integrantes do Quadro dos Profissionais da Educagão Basica
sera constituida de piso salarial ou salario-base considerando:
I - o valor referancia do cargo;
II - as vantagens pecuniarias.

Art. 50. Os profissionais do Magisterio terao seus vencimentos reajustados na data base dos
funcionarios municipais, no mas de maio.

Art. 51. 0 ingresso em empregos da Carreira dos Profissionais da Educagao Basica, dar-sea no nivel 1, considerado admissao, e na faixa correspondente a habilitagao, conforme os anexos integrantes
desta Lei.
Art. 52. Havendo residuos dos 60% (sessenta por cento) do Fundo de Manutengao e
Desenvolvimento da Educagao Basica e de Valorizagao dos Profissionais da Educagao — FUNDEB sera°
revertidos aos Profissionais da Educagao Basica atravas de abono considerando o critério da assiduidade
para distribuicao.

Art. 53 - Os integrantes do quadro do magistbrio e classes 1e
ialistas a educagão terao
direito a 06 faltas-dias abonadas anuais, autorizadas antecipadamente pelo superior ediato.
Segao IV
Das Escalas de Vencimentos
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Art. 54. Os integrantes do Quadro dos Profissionais da Educagao Basica terao seus
vencimentos fixados nas Escalas de Vencimentos, constantes dos anexos Ill a X, integrantes desta Lei,
aplicavel a:
I - Classes Docentes, composta de:
Professor de Educagao Basica - Infantil I
Professor de Educagao Basica - Infantil 11;
Professor de Educagao Basica - Fundamental I;
Professor de Educagao Basica - Fundamental11:
Professor de Educagao Especial
Professor de Informatica Educacional
9)
II - Classes Suporte PedagOgico, composta de:
Supervisor de Ensino
Diretor de Escola
Assistente de Diretor de Escola;
Coordenador Ped'agOgico.
§ 1° - As faixas representam o posicionamento conforme a formagao academica.
§ 2° - Os niveis representam a progressao funcional via nao acadtmica num intervalo de tempo.
§ 3° - A admissao corresponde ao vencimento inicial da classe, no nivel "I" e os demais a progressao
funcional.

Sega° V
Da Progressao Funcional
Art. 55. A progressào funcional é a passagem do integrante da carreira de profissionais da
educacao para a faixa e nivel nos termos dos anexos III a X, integrantes desta Lei, de retribuigao superior a
que parlance, mediante a avafiacao de sua progressao acadOmica e indicadores de crescimento da sua
capacidade profissional.
1- A progressdo processar-se-6 nas seguintes modalidades:
pela via academica, considerando os titulos académicos ou habilitagao em curso de nivel superior ou
graduagao ocorrera mudanga de faixa e;
pela via nao academica, considerando a avaliagao do desempenho ocorrera mudanga de nivel.
II - A mudanga de faixa se dart considerando niveis de titulacao, na seguinte propoirtacr
05% (cinco por cento) do nivel de meth) para graduagao, quando a exigéncia jninima for de nivel medio;
10% (dez por cento) de graduagâo para especializagäo ou pOs-graduagão;
20% (vinte por cento) de graduagao ou especializacão para mestrado e;
40% (quarenta por cento) de mestrado para doutorado.
§ 1°. Via academica é a progressao funcional corn base na titulagao ou
Educagao Basica.

o do v Profissional de
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§ 2°. Via nao acadarnica e a progressao funcional corn base na avaliacao do desempenho do profissional de
educack definidos em Lei.
§ 3°. Os titulos serao utilizados na progressao apenas uma vez.
§ 4°. A mudanca de urn nivel para outro tera o intersticio de 03 (tit's) anos, desde que o empregado atinja a
pontuacao minima exigida na avaliacao de desempenho.
§ 5°. A mudanca de urn nivel para outro correspondera ao aumento de 05 % (cinco por cento).
§ 6°. Na mudanca de faixa nao podera haver reducao de nivel.
Art. 56. A progressao funcional por via acadamica se dart corn a apresentacao, pelo
profissional da Educacao Basica, de documentacao referente aos titulos de:
I - habilitarrão em curso de licenciatura plena, em Pedagogia ou em disciplinas da area de atuartao do
Profissional do Magistario, constantes do curriculo em desenvolvimento na rede de ensino, diferente da
apresentada para a posse no cargo.
II - curso de pers-graduack em nivel de especializack latu- sensu de 360 (trezentos e sessenta) horas, no
minimo e;
III - curso de pOs-graduacao em mestrado ou doutorado.
Paragrafo Unico — nao sac) considerados, para qualquer efeito, titulos de graduagao
exigidos para a posse.
Art 57 — Não havers progressao na faixa mais de uma vez, na mesma titularidade
acad6rnica.
Art. 58. A progressao funcional pela via nao acadamica ocorrera observando os seguintes
fatores indicadores de crescimento:
I - atualizacao e aperfeicoamento;
II — assiduidade;
III - antiguidade;
IV - producao profissional e;
V - avaliacao de desempenho.
§ 1°. Os indicadores do crescimento medem a capacidade, a qualidade e a produtividade do trabalho do
profissional do magistario considerando o intersticio de 03 (Vas) anos.

§ 2°. Aos fatores de que trata os incisos deste artigo set atribuidos pesos, calculados a partir de itens
componentes de cada fator, aos quaffs sera° conferidos pontos.

§ 3°. Consideram-se componentes do fator atualizacao e aperfeicoamen
complementar, no respectivo campo de atuacao, com duracao igual ou supe
por Secretarias de Educacão , faculdades e universidades.

os cursos de formack
3 (Très) horas realizados
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§ 4° Consideram-se componentes do fator producao profissional, as producães hdividuais e coletivas,
realizadas pelo profissional do magistario em seu campo de atuacao.
Art. 59. Os cursos de formacao complementar e as productes profissionais sera°
considerados uma (mica vez, vedada a sua acumulacao.
Art. 60. Aos fatores estabelecidos no art. 58 ficam estipulados os seguintes critarios de
pontuagao:
I - atualizacao e aperfeicoamento, validos para cursos de no minimo 3 (tras) horns, realizados nos Ciltimos 05
(cinco) anos, na area da educacao, sendo atribuidos 0,03 (Très centasimos) de pontos por hors, limitado a 15
(quinze) pontos.
II - assiduidade na regéncia da classe ou turma, exceto as faltas previstas no artigo 91;
Zero faltas injustificadas no ano — 10 pontos
01 (uma) falta injustificada no ano - 06 (seis) pontos;
02 (duos) faltas injustificadas no ano- 04 (quatro) pontos e;
03 (tres) faltas injustificadas no ano - 01 (urn) ponto.
e)
Acima de 4 faltas injustificadas — zero pontos
III — Tempo de servico:
02 (dois) pontos por ano de atuacao no emprego ate completar 15 (quinze) anos de trabalho e;
03 (trés) pontos por ano de atuacao no emprego, a park de 16 (dezesseis) anos de efetivo exercicio ate a
aposentadoria, no prazo previsto na Lei.
IV - Producao profissional:
02 (dois) pontos por apresentacäo de trabalho na area de atuacao em congressos, seminarios, atividades
como palestrante e outros equivalentes, realizados por entidades de classe, instituicees de nivel superior ou
Secretaria de Educagao, no periodo de avaliack, limitado a 10 (dez) pontos;
02 (dois) pontos por trabalho publicado em revista, jomal ou periedico especializado no periodo de
avaliacao,ou certificacao em concursos e premios de educacao, limitado a 10 (dez) pontos e;
01 (urn) ponto por projeto desenvolvido para atingir objetivos especificos, limitado a 05 (cinco) pontos.
05 pontos por certificado de aprovacao em concurso pUblico na area de atuagao, limitado a 10 pontos.
e) 02 pontos por participacao e freqiiência anual no Conselho de Escola ou Associagão de Pais e Mestres,
atestados pelo diretor da unidade, limitado a 10 (dez) pontos;
§ 1° - A Secretaria Municipal de Educacao devera promover congressos, seminarios, truns e outros corn a
participacao dos profissionais da rede, proporcionando situar„Oes no municipio para divulgagao de praticas e
metodologias de sucesso nas unidades escolares.
§ 2° - Nao pontuara para a progressao funcional o concurso pUblico que elevou o profissional ao emprego.
§ 3° - Interromper-se-6 o intersticio para promocao funcional todo e qualquer
faltas abonadas utilizadas pelo servidor.

tamento, corn excecao das

§ 4° - Os projetos mencionados na alinea sic" do inciso IV, deste artigo devera
aprovados pela Secretaria Municipal de Educacao de Aruja e acompanhados

Iver a comunidade, serem
supervisk de ensino.
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§ 5° - Pontuarao no desenvolvimento dos projetos todos os profissionais da Educe* Basica envolvidos com
seu planejamento, execugao, orientaceo e supervise:).
V — A Avaliacao de desempenho sera realizada por comissees escolares designadas anualmente,
considerando os aspectos assiduidade, discipline, dedicagao, eficiencia e idoneidade moral, somando-se 25
pontos no maxim°, atribuidos 5 pontos para cada item.
Art. 61. Mudara de nivel nos termos dos anexos integrantes desta Lei, a cada 03 (Tres)
anos, o candidato que atingir no periodo da avaliagao acima de 60 pontos.
§ 1°. Se o profissional da educageo nee alcancar o total de pontos exigidos para mudar de nivel no prazo
referido neste artigo tere a oportunidade de complete-los nos anos subseqiientes.
§ 2°. A pontuagao minima exigida para mudanga de nivel nos caws previstos no § 1° deste artigo sere de 60
(sessenta).
§ 3°. A contagem de novo intersticio se dare a partir da Ultima evolugäo solicitada pelo servidor.
Art. 62. 0 Secreted° de Educagao organizare Comissao de Gestao de Carreira formada por
representantes dos diversos segmentos da educe* e sindicato, que estabelecere criterios avaliáveis para a
regulamentacao da Avellageo de Desempenho e demais providencias relatives ao assunto, prevendo
graduagao de pontos para diferentes desempenhos, formas de registros e encaminhamentos para forrnagao
em servico, atributos dos itens avaliados e formack de comissiies escolares de avaliag.ao.
Art. 63. Para fins de apurageo de freqUencia, nos termos do caput deste artigo, deve ser
considered° como ano o periodo de 1° de agosto a 31 de julho.
Paregrafo Unico — além dos vencimentos e vantagens expostos nesta lei, os Profissionais do Magisterio terao
direito a sexta parte do respectivo padrao de vencimento, na data em que completer 20 (vinte) anos,
continuos, ou não, contados a partir da data de sua admissao no servigo pOblico municipal.
Seca° VI
Dos Programas de Cuenca* Profissional
Art 64. 0 Secretario de Educageo, no cumprimento das Diretrizes e Base da Educagao
Nacional garantira a implementageo de recursos para o desenvolvimento profissional do magisterio corn
programas de:
I - capacitagao;
II - aperfeigoamento e;
III - atualizagao no servigo.
§ 1°. A Secretaria Municipal de Educe* de Aruje podere contratar servigos es
ao disposto neste artigo.
§ 2°. Os programas de que trata este artigo poderao ser desenvolvidos em pa
mantenham atividades na area de Educe*, ou atravês da contratageo de profissi

alizados visando atender
instituigees que
gecializados.
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§ 3°. A Secretaria Municipal de Educagao de Arujá realizara, no minima, 02 (dois) cursos anuais aos
profissionais da Educacão Basica.
§ 4°. Os treinamentos acontecerao preferencialmente em periodo de recesso escolar, respeitando-se os 30
(trinta) dias de ferias anuais.
§ 5°. Os programas previstos neste artigo deverao ser desenvolvidos considerando a proposta pedagegica
das Unidades de Ensino, atendendo as necessidades apontadas pelo corpo docente e equipe supervisora.
CAPITULO VI
DA MOVIMENTACAO
Seca° I
Da Atribuicao de Aulas
Art. 65. A sistematica de atribuicao de classes e aulas sera regulamentada pelo Secretbrio
de Educagao, ate a data limite de 30 de outubro de cada ano letivo.
Art. 66. 0 processo de atribuicao de classes e aulas devera ocorrer no limite maximo de 15
dias anteriores ao final do ano letivo.
Art. 67. Cada unidade escolar enviara a Secretaria Municipal de Educagao de Aruja, a
relacao das classes a serem atribuidas e a documentacao referente a assiduidade dos servidores para fins de
classificack.
Art. 68. A Secretaria Municipal de Educagao de Aruja publicara lista geral classificatoria dos
docentes, antes da data fixada para escolha das aulas.
Art. 69. As classes restantes da atribuicao na unidade escolar serao atribuidas aos
profissionais docentes sem sede de exercicio, na Secretaria Municipal de Educagao de Aruja, por comissào
previamente designada, obedecendo a ordem de classificack.
Art. 70. As sessoes de atribuicOes de classes e aulas serao pUblicas, lavrando-se atas
circunstanciadas.
Art. 71. A classificacâo para as atribuicOes de classes e aulas dos profissionais do ensino
obedecera aos seguintes criterios para pontuacao:
I — graduacao, quando alem do exigido para o cargo.
II - pes-graduacao em nivel de especializacâo latu-sensu na area especifica de atuacao
III - p6s-graduacao em nivel de mestrado e doutorado na area especifica de atuacao.
IV - titulo relative a cursos de especializacao, aperfeigoamento e extensäo cultural na area especifica da
educacão com carga horaria minima de 3 (tras) horns realizados nos Ültimos 05 (cinco) anos.
V - tempo de service na Educagao Basica na rede municipal, no campo de atuaya4, equivalente a 1 ponto por
dia trabalhado.
VI - assiduidade na regência de classe, no periodo anterior;
Paragrafo Unico. No momento da classificacao havera orienta
mediante ato administrative intemo, pelo Secretado de Educacao.

specifica a ser baixada

Enderego: Rua Jose Basilic Alvarenga, n490 - Vile Flora Regina - ANS - SP- CEP: 07408000- Fans (0 11)48527800- Fax (0 11)4855-3934

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
ESTADO DE SAO PAULO
. C.M. Arula - Els
1115
Proasso n.o .1.3.2° IS
_
11) / CC/Pt_

LEI N° 2.482 DE 18 DE ABRIL DE 2012.
AUTORIA: PODER EXECUTIVO

2

Art. 72. A classificack sera por area de conhecimento, habilitack especifica e campo de
atuagao.
Art. 73. 0 tempo de servico sera valorizado na seguinte ordenacao:
I — no cargo.
II — no Magistario POblico Municipal de Aruja, considerando pontuacão de emprego anterior,
Paragrafo Unico — sera computado todo tempo de servico prestado na educacâo municipal pelo servidor,
ainda que tenha havido interrupcão na prestack de servico educacional relativa a servico temporario ou
demissâo e retomo em outro concurso.
Secao II
Do AcOmulo de Cargo
Art. 74. Ao profissional do ensino a licito acumular cargos pCiblicos na seguinte
conformidade:
I — 02 (dois) cargos de professor;
II — 01 (um) cargo de professor corn outro tecnico ou cientifico;
Art. 75. Em ocorrencia de acOmulo o profissional devera comprovar a compatibilidade do
horario.
Art 76. 0 onus de acOmulo Vida de cargos a do profissional de ensino que acumula.
Paragrafo Ethic() — 0 acOmulo de cargo podera ser exercido pelos Profissionais do Magistario desde que seja
previamente deferido pela autoridade competente atraves de ato decisOrio favoravel ao acOmub, nos termos
da lei.
Seca() III
Da Disponibilidade
Art. 77. Sera considerado em disponibilidade remunerada o docente titular que ap6s a
atribuicao ficar sem classe e ou aulas, com vencimentos integrais.
•

§ 1°. 0 empregado em disponibilidade remunerada ficara a disposicao e devera ser designado para
substituicao ou para o exercicio de atividades inerentes ou correlatas as do magistano, considerando as
habilidades do funcionario.
§ 2°. Consideram-se atividades inerentes ou correlatas as do magistario:
I - aquelas relacionadas corn a doctncia em todas as modalidades de ensino;
II - as de natureza tecnica exercidas em unidades, setores ou 6rgaos da R
ao:
desenvolvimento de estudos;
planejamento;
pesquisa;
administragão escolar;

ipal de Ensino relativa
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Seca() IV
Da Remo*
Art. 78. A regulamentacao do processo de remocao, quando necessaria ao servico p0blico,
sera realizada pelo Secretario de Educacao, ate a data limite de 30 de outubro de cada ano letivo.
Art. 79. A rernogao dos docentes processar-se-a por permuta ou por concurso de titulos.
§ 1°. Os docentes titulares de empregos poderao participar de remocao, a partir da data de ingresso.
§ 2°. Ocorrendo empate no concurso de titulos de remock sere obedecido, pela ordem, aos seguintes
chterios de desempate:
I - maior tempo de servico no Magisteho do Municipio;
II - maior nivel de formacao ou habilitaceo;
III - maior idade e;
IV - maior nómero de filhos menores de 18 (dezoito) anos.
§ 3°. A remocao por permuta podera ocorrer quando os integrantes do quadro do magisterio solicitarem
possibilidade de exercicio em outra unidade escolar, ou periodo, observado sempre o inicio do ano letivo,
através de processo conduzido pela Secretaria Municipal de Educacao — SMEA.
§ 4°. 0 concurso de remocao sempre devera preceder o de ingresso para provimento dos empregos
docentes, somente podendo ser oferecidas em concurso de ingresso as vagas remanescentes do concurso
de remocao.
§ 5°. 0 docente utifizar-se-b da permute sempre que manifestar interesse, respeitando o disposto no § 3°
deste artigo.
§ 6°. A lotageo e o inicio do exercicio do servidor removido e devera ocorrer no inicio do periodo ou ano letivo,
salvo quando em gozo de ferias, licence ou desempenho de cargo em comissao, hipateses em que devera se
apresentar no phmeiro dia etil ap6s o tannin do impedimento.
§ 7° - 0 resultado do concurso de remocao devera preceder as datas para atribuicao de classes e aulas.
Art. 80. Os profissionais de suporte pedagOgico possuem sua lotagao na Secretaria
Municipal de Educack, solicitando a mudanca de local de exercicio, quando de interesse, no mes de
novembro de cada ano.
Secao V
Das Classificacti as

Art. 81. Sempre que houver necessidade de classificar p
nao previstos nesta legislacao, sera° adotados os seguintes criterios:
I — graduaceo, quando além do exigido pelo cargo;

is da educageo, pare fins
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II - pOs-graduagao em nivel de especializagao lato sensu, na area especifica de atuagão, corn carga horeria
minima de 360 (trezentos e sessenta) horas;
III - pOs-graduagao em nivel de mestrado e doutorado na area especifica de atuagao;
IV - titulos relativos a curso de especializagao, aperfeigoamento e extensao cultural na area especifica da
educagao e areas afins reconhecidos pela Secretaria Municipal de Educagáo de Aruje, com carga horeria
minima de 3 (he's) horns e realizados nos Ultimos cinco anos;

V - tempo de servico no magisterio *lice) oficial e;
VI - assiduidade.
Paregrafo Unico. Na classificagao havers regulamentagao especifica a ser baixada
mediante ato administrativo intemo, pelo Secreted° de Educagao.
CAPITULO VII

DA READAPTACAO
Art. 82. Readaptacão 6 a investidura do funcionerio em emprego ou fungao de atribui-gbes
e responsabilidades compativeis com a limitagão sofrida, devidamente verificada atraves de inspegao medica
da rede municipal.
Art. 83. 0 docente do quadro do magistério que sofrer limitagao em sua capacidade fisica e
ou mental sere readaptado.
Art. 84. Anualmente, o readaptado devera passar por medico para avaliar a necessidade de
permanencia nesta situagao ou possibilidade de retomar ao emprego de origem.
Paregrafo Unico. Se o profissional da educagao superar a limitagao apresentada
inicialmente, comprovada por exame medico da rede municipal, podert retomar ao emprego de origem.
CAPITULO VIII
DO CALENDARIO ESCOLAR
Sega° I
Do Ano Letivo
Art. 85. 0 calenderio escolar, a ser estabelecido no planejamento do inicio de cada ano
letivo, devett ser concomitance ao da Rede Ptiblica Estadual.
Paregrafo Unico. 0 disposto no caput visa atender aos interesses dos pais ou responseveis que tenham
estudantes na Rede Municipal e Estadual de Ensino, alem de racionalizar os gastos com transporte escolar.
Art. 86. 0 horerio de trabalho nas unidades educacionis sera fixado pela Secretaria
ento educational.
Municipal de Educagão de acordo com a natureza e as necessidades do ate
Segao II
Das Ferias
Art. 87. Todos os docentes tett direito a 30 (trinta) dias
mts de janeiro, independente de sua data de admissao.

nts, impreterivelmente no
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§ 1°. Qualquer outro periodo sem aula e considerado ferias para os alunos, é definido como recess() para o
docente.
§ 2°. No recesso, o docente podera participar de planejamento, replanejamento, seminaries, cursos e outras
atividades referentes ao seu campo de atuagão, oferecidas pela Secretaria de Educagao.
§ 3°. Os docentes que atuam nos Centres Municipais de Educagão Infantil, corn classes ou turmas de 0 a 3
anos, gozarao recesso em forma de revezamento, organizado pela dire* da unidade escolar, pois os alunos
deste nivel de ensino na p gozam ferias escolares completas no mess de julho.
Art. 88. Os Profissionais da Educagao Basica atuantes em classes de suporte pedagegico
gozarão ferias em periodo de sua escolha, autorizado pelo Secreted° de Educagao, de forma a atender as
necessidades administrativas e atendimento a comunidade escolar satisfatoriamente.
CAPITULO IX
DAS FALTAS
Segao I
Da Falta ao Trabalho
Art. 89. As ausencias ao trabalho ou faiths dos integrantes dos Profissionais da Educagao
Basica sat) regidas pela Consolidagâo das Leis do Trabalho — CLT.
Art. 90. Ocorrendo falta nao justificada, os domingos serao excluidos para efeitos de
remuneragao.
Art. 91. Os docentes regularmente convocados para o exercicio de atividades inerentes ou
correlatas ao magisterio que nao atenderem a convocacao, ficarao sujeitos a descontos da remuneragao
correspondente as horas atividades, independentemente das demais penalidades aplicaveis.
Art. 92. E obrigaterio o registro do ponto dos Profissionais do Magisterio diariamente.
Sega° II
Do Efetivo Exercicio
Art. 93. Set considerados como de efetivo exercicio, para todos os efeitos legais, os
afastamentos do Profissional do Magisterio:
I — para tratamento de satide, corn licengas regularmente concedidas;
II — falecimento do conjuge, pais, filhos, irmaos (9 dias), contados da data do evento.
III — falecimento de avos e nets (3 dias), contados da data do evento
IV — falecimento de padrasto, madrasta, enteados, sogros (2 dias) , contados da data do evento
V— afastamento compulserio, como medida profilatica
VI- casamento ( 9 dias) consecutivos, contados da data do evento;
VII— para doagao voluntaria de sangue (1 dia) no fimite de 2 per ano,
VIII — exercicio de outro cargo ou fun* no Municipio, de provimento em comias
IX — faltas abonadas, desde que respeitados os limites de 1 ao riles e 6 ao ano
X — gozo de fédas.
XI — jOri e outros servigos obrigaterios per lei.
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Seca° III
Das Licences
Art. 94. As licences requeridas pelo Profissional da Educacao Basica sera° concedidas corn
base na Consolidaceo das Leis do Trabalho — CLT, nas seguintes situagOes:
I — pare tratamento de saUde;
II — matemidade (180 dias)
III — patemidade (5 dias)
IV —para servico militar
V - para trato de interesse particular
VI — para desempenho de mandato eletivo
VII — para apresentacão de trabalhos em cursos de aperfeicoamento, simpasios e congressos, devidamente
autorizado pela administracao.
VIII — para tratamento de doenca em pessoa da familia.
IX — para acidente de trabalho
X- adocao, mediante comprovacao legal
XI — para realizar estudos de p6s graducacao, mestrado ou doutorado
Art. 95. Constatada fraude na emisseo de atestado medico, o servidor sera demitido e o
medico, se conivente, responsabilizado perante os Orgaos competentes.
Art 96. 0 profissional do Magisterio podere obter licence por motivo de doenca grave ou
incurevel de:
I — ascendente ou descendente direto;
II - canjuge do qual nao esteja separado;
III — companheiro ou companheira, em uniao estavel, nos termos do C6digo Civil.
§1° - a licence somente sera concedida mediante prove de ser indispensavel a assistencia pessoal e
permanente do Profissional do Magisterio e esta neo possa ser prestada simultaneamente corn o exercicio do
cargo, conforme se apurar ern dihgencias a serem promovidas pelo service prOprio do Municipio.
§2° - A ficenca de que trata este artigo sere concedida corn remuneracao integral ate 15 dias; ap6s, sem
remuneraceo, e ate o limite de 2 anos, autorizada pelo Secreted° de Educacao.
Art. 97. Ao profissional do Magisterio que adotar ou obtiver termo de guarda judicial para fins
de ado* de crianca sere concedida a licence, observando o que se segue:
I — chance ate 1 ano de idade (180 dias)
II — crianca corn mais de 1 ano de idade, ate 4 anos (90 dias)
III — crianca corn mais de 4 anos de idade, ate 8 anos (45 dias)
IV — crianca a partir de 8 anos (30 dias)
Art. 98. No caso de natimorto ou aborto, o periodo de lice
em inspecao medica, observados os seguintes limites:
I — natimorto (120 dias);

tante sere determined°
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Art. 99. Em caso de morte da mae no parto e sobrevivancia do concepto, sera concedida
licenca patemidade especial ao servidor (180 dias).
Art. 100. 0 profissional do Magisttrio podera obter licenca sem remuneracao, para tratar de
interesses particulares ou realizar estudos de mestrado e doutorado, a cada 3 (trts) anos de efetivo exercicio.
§1° 0 requerente aguardara em exercicio, a concessao da licenca, sob pena de demissao por abandon de
cargo.
§2° 0 Profissional do Magisttrio podera desistir da licenca e reassumir seu cargo, sempre no inicio do
semestre letivo, requerendo com no minima 30 (trinta) dias de antecedencia.
Art. 101. Ao servidor eleito para ocupar cargo de diretor em sindicato da categoria 6
assegurado o direito de afastar-se de suas funcOes durante o tempo em que durar o mandato, sem prejuizo
de salario.
Seca° IV
Da Gratificacao pelo Trabalho Notumo
Art. 102. Os funcionarios e servidores, integrantes das classes de docentes e das classes
de especialistas de educacao, enquanto atuarem no periodo notumo, farao jus a gratificacao por Trabalho
Notumo.
Art. 103. Pam efeito desta Lei, considerar-se-a Trabalho notumo aquele assim conside-rado
pela C.L.T. (Consofidack das Leis do Trabalho).
Art. 104. A gratificacão por Trabalho Notumo correspondera a 20% (vinte por cento) mais a
reducao de hora notuma.
Art. 105. A gratificacao pelo trabalho notumo nao se incorporart aos vencimentos ou
salarios para nenhum efeito.
Seca° V
Dos Afastamentos
Art. 106. Os afastamentos ocorrerao respeitando o interesse da Administrack Municipal, a
pedido da Secretaria Municipal de Educagao de Aruja, nas seguintes situacOes:
I — para prover funcao de confianca e;•
II - participar de congressos, cursos e reuniaes relativos a area de atuacão nos periodos de recesso,
conforme o piano da Secretaria Municipal de Educacao de Aruja.

§ 1°. Nos casos previstos no inciso I deste artigo, o professor afastad

tomar ao cargo de origem.
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Art. 107. 0 profissional da Educagao Basica afastado para prover funcees de apoio
pedagOgico na Secretaria Municipal de Educacao — SMEA ou empregos em comissao, para sua garantia
clever& no inicio de cada ano, participar do processo de atribuicao de aulas.
Art. 108. No caso de retomo do docente afastado a classe de origem, o professor em
substituicao ficará em disponibilidade para reger outras classes.
Art. 109. 0 docente titular efetivo podera afastar-se do emprego, ate o periodo de 02 (dois)
anos, com prejuizo das vantagens, se autorizado pela autoridade competente apOs cumprimento de estagio
probatOrio e designacão de substituto.
Art. 110. Aplicar-se-ao aos profissionais de educacao, no que couber, as disposicifes
relativas a outros afastamentos previstos na Consolidacao das Leis do Trabalho — CLT.

CAPITULO X
DA CEDÈNCIA

Art, 111. Cedancia e o ato em que a autoridade competente coloca urn empregado de
carreira, com sua anuancia, a disposicao de entidade ou ente *Pico conveniados com o Municipio vinculado
a atividades do efetivo exercicio do magisterio na educacao basica.
Art. 112. A cedancia sera concedida pelo prazo estabelecido em lei, ou sempre que houver
convanio, ajuste, acordo, ou conger-tares, em vigancia, nos termos da lei.
Art. 113. Ao empregado cedido, desde que vinculado no desempenho da respectiva
funcão, na manutencão e desenvolvimento do ensino prevalecerao todas as garantias expostas neste
Estatuto.
§ 1° - Terminado o periodo de cedencia, empregado sera designado para uma Unidade da Rede Municipal de
Ensino que houver disponibilidade.
§ 2° - Enquanto nab for efetivada a sua designacao, o membro do Magisterio de que trata o paragrafo
anterior, exercerb a funcao de substituto.
CAPITULO XI
DO REGIME PREVIDENCIARIO
Art. 114. Os empregados abrangidos por esta Lei
Previdancia Social — RGPS, do Institute National do Seguro Social.

inculados ao Regime Gera! de

Paragrafo Unice. Os beneficios de aposentadoria dos empregados to
exposto no caput deste artigo.

to do Orgao vinculado ao
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CAPITULO XII
DOS DIREITOS E DOS DEVERES
Seca° I
Dos Direitos

Art. 115. Sao direitos dos integrantes do quadro do magisterio, albm de outros previstos
nesta lei:
I - ter ao seu alcance informer/3es educacionais, bibliografia, matedais didaticos e outros instrumentos;
II - contar corn assistencia tecnico-pedagOgica que auxilie e estimule a methane de seu desempenho
profissional e ampfiacdo de seus conhecimentos;
III - ter assegurada a oportunidade de freqUentar cursos de formacao, atualizacao e especializacao
profissional;
IV - dispor no ambiente de trabalho, de instalacOes e materiais tecnicos pedagOgicos suficientes e adequados
para que possa desenvolver corn eficiencia e eficacia suas funclies;
V - ter liberdade de escolha e utilizacao de materiais e procedimentos didaticos;
VI - dispor de instrumento de avaharrao do processo ensino-aprendizagem, dentro dos principios psicopedagogicos, objetivando alicercar o respeito a pessoa humana e a construcao do bem comum;
VII - receber remuneracao de acordo corn a classe, nivel de habilitacio, tempo de servico e jomada de
trabalho;
VIII - receber remuneracao par servico extraordinado, desde que devidamente convocado para tal fim;
IX — receber ajuda de custo e manutencao quando convocado para cursos tecnicos pedagogicos realizados
fora do Municipio;
X — receber auxilio para publicacao de trabalhos e livros didaticos ou tecnico-cientificos, quando solicitado e
aprovado pela Administracao•
XI - ter assegurado a igualdade de tratamento no piano tecnico-pedagogico, independentemente do regime
juridico a que estiver sujeito;
XII - receber atraves dos servicos especializados de educagao, assistencia ao exercicio profissional;
XIII - participar das deliberagies que afetam a vida e as funcOes da Unidade Escolar e do desenvolvimento
eficiente do processo educacional;
XIV - participar do processo de planejamento, replanejamento, execugão e avaliacao das atribuicOes
escolares;
XV — participar de reunifies, comisstes e conselhos escolares e;
XVI — Participar do Conselho de Escola e da Associacao de pais e Mestres.
XVII — Ter respeitado o direito de ample defesa ou contraditOrio.
XVIII — Ter acesso a todas as informacOes de seu interesse pessoal e profissional, assegurada peticao de
documentos relativos a sua vida funcional.
Seca° II
Dos Deveres
Art. 116. 0 integrante do quadro do Magisterio tern x dever constante de considerar a
relevancia social de sua profissao em razao da qual, alem das obrig es previstas ern outras normas,
devere:
I - conhecer e respeitar as Leis, ern especial a Iegislacao educacional;
raves do seu desempenho
II - preserver os principios e respeitar os ideais e fins da Educacao Bra
profissional;
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III - participar das atividades educacionais que Ihe forem atribuidas por forga de suas fungOes;
IV - comparecer ao local de trabalho corn assiduidade e pontualidade, executando suas tarefas corn
eficiéncia, zelo e presteza;
V - manter espirito de cooperagäo e solklariedade corn a equipe escolar e a comunidade em geral;
VI - assegurar o desenvolvimento do senso critico e da consciAncia politica do educando;
VII - respeitar o aluno como sujeito do processo educativo e comprometer-se corn a eficacia de seu
aprendizado;
VIII - comunicar a autoridade imediata, as irregularidades de que tiver conhecimento, na sua area de atuagAo,
ou as autoridades superiores, no caso de omissão por parte da primeira;
IX - zelar pela defesa dos direitos profissionais e pela reputack da categoria profissional;
X - participar do processo de planejamento, replanejamento, execugão e avaliacão das atividades escolares•
XI - guardar sigilo sobre assuntos e fatos ocorridos no Ambito profissional;
XII - cumprir ordens superiores, representando contra elas se ilegais ou abusivas;
XIII - comparecer a todas as atividades extra classe e comemoragOes civicas, quando convocados;
XIV - participar da elaboragao da proposta pedagOgica do estabelecimento de ensino;
XV - elaborar e cumprir piano de trabalho segundo proposta pedagegica do estabelecimento de ensino;
XVI - zelar pela aprendizagem dos alunos;
XVII - estabelecer estrategias de recuperagäo para os alunos de menor rendimento;
XVIII - ministrar os dias letivos e horas e ou aulas estabelecidos;
XIX - cumprir piano de ensino elaborado;
XX - colaborar corn atividades de articulagão da escola corn as familias e a comunidade;

XXI — colaborar corn a aplicagão da avaliagão extema dos alunos.
XXII — fomecer elementos para a permanente atualizack de seu cadastro funcional;
XXIII — participar, sempre que houver, dos cursos de formack continuada destinados a atualizack e
aperfeigoamento;
XXIV — zelar pela guarda, conservagao e racionalidade dos bens e servigos colocados a sua disposigAo no
exercicio da profissäo;
XXV — adotar metodologia que acompanhe o progresso educacional, inclusive sugerir medidas que vise o
aperfeigoamento da aprendizagem e;
XXVI - comprometer-se a exercer as fungOes que Ihe sao pthprias corn dedicack e fidelidade.
XXVII — assegurar a efetivack dos direitos pertinentes a crianga e adolescente nos termos da Lei 8.069/90 Estatuto da Cdanca e Adolescente- e legislagAo municipal vigente.
XXVIII — respeitar as decisOes dos Orgaos Deliberativos da Escola e da Administrageo PUblica, tais como os
Conselhos de Escola, 0 Conselho Municipal de Educagao, Conselho de Alimentack Escolar, Conselho dos
Direitos da Crianga e do Adolescente e outros que a Secretaria Municipal de Educagao tenha representagao.
§ 1°. Constitui falta grave do integrante do quadro do Magistério:
I - impedir que o aluno participe das atividades de produck de conhecimentos, excluindo-o das aras
pedagOgicas programadas, ern razão de qualquer carAncia material e;
II - julgar, sugerir ou deterrninar que o aluno se afaste das atividades escolares, por razOes de natureza
diferenciada em suas habilidades cognitivas ou fisicas, sem prAvia avaliagão, orientagão e encaminhamento
de profissional competente e especializado.
§ 2°. 0 descumprimento do exposto neste artigo sera objeto de averig
advertAncia ou instaurack de sindicancia administrativa.

forme o caso, aplicageo de
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§ 3°-Os docentes de Educacao Fisica, anicos corn autoridade especifica pars realizar atividades nos espacps
de quadra esportiva, deverao zelar pela integridade fisica dos educandos, observando o use de equipamentos
necessarios pars as praticas esportivas.

§ 4° - Os profissionais de suporte pedagOgico deverao planejar, oriental' e supervisionar, corn as equipes
escolares, as propostas pedagOgicas intra e extra escolares que garantam a participack e producao de
conhecimentos por Todos os educandos, sem prejuizos pedagogicos por carencia material.
CAPITULO XIII
DOS PROCESSOS DISCIPLINARES
Seca° I
Das Transgressties Passiveis de Punka°
Art. 117 — Constituem transgressOes passiveis de punicao:
I — o nao cumprimento dos deveres previstos neste Estatuto.
II — a acao ou omissao que traga prejuizo fisico, moral ou intelectual ao educando
III — a imposicao de castigo fisico ou humilhante ao educando.
IV - pratica de racismo ou discriminacao por motivo de condi* social, etnica, *ler°, opcao sexual,
ideologia politica, religiosa ou pessoa portadora de necessidade especial.
V - retirada sem autorizacao de qualquer objeto ou documento existente no local de trabalho.
VI - entreter-se durante as horns de trabalho em leituras, palestras ou outras atividades que nao sejam de
interesse do trabalho.
VII — tratar de interesses particulares durante horbrio de trabalho, com prejuizo pars as atividades do service.
VIII — incentivar ou praticar insubordinacao, ou praticar atos contra o born andamento do trabalho.
IX — requerer ou promover a concessao de privilegios, juros ou favores semelhantes ern razao da funcao
pablica.
X — praticar assedio moral
Secao II
Das penalidades e Sua Aplicacao
Art 118. Sao penas disciplinares:
I — advert8ncia
II- suspensao
III — demissao
§ 1° - A pena de advertancia sere aplicada por escrito, nos casos de indiscipline ou falta de cumprimento dos
deveres funcionais.
§ 2° - a pena de suspensao nao excedera 15 (quinze) dias e sera aplicada em caso de falta grave ou de
reincidancia.
§ 3° - 0 Profissional do Magisterio perdera durante o periodo de cumprimento da suspensao, todos os direitos
e vantagens do exercicio do cargo, inclusive o vencimento.
§ 4° - 0 ato punitivo devera ser motivado e tern efeito imediato, mas provisOri assegurado ao Profissional do
magisterio o direito de oferecer defesa escrita no prazo de 3 (très) dias Oteis.
Art. 119. A pena de demissao sera aplicada nos casos de:
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I — abandon de cargo, quando o Profissional do Magisterio faltar ao servico por mais de 30 (trinta) dias
consecutivos, sem justificativa.
II — inassiduidade quando faltar ao servico, injustificadamente, por mais de 45 (quarenta e cinco) dias
interpolados durante o ano civil.
III — procedimento irregular de natureza grave.
IV — acumulack ilicita de cargos pablicos.
V — agressäo fisica em servico, ou em razão dela, a servidores, alunos ou particulares, salvo em legitima
defesa.
VI — ato de incontinäncia pablica ou dar-se a vicio de jogos proibidos, alcoolismo a toxicomania.
VII — lesar o patrimenio ou os cofres pUblicos.
VIII — conceder ou obter vantagens ilicitas, valendo-se da funcão pUblica.

Serif° III
Do Processo Disciplinar
Art 120. Para aplicagfo das punicees previstas neste Estatuto são competentes:
I — o Prefeito, nos casos de demissäo

II — o Secretario de Educagfo, nos casos de suspensão
III — o superior imediato, nos casos de advertencia.
Art. 121. A demissfo deve ser precedida de processo administrativo onde seja
assegurada a ampla defesa do Profissional da Educagao Basica.

CAPITULO XIV
DISPOSICOES FINAIS E TRANSITORIAS
Seca° I
Das Disposigees Transiterias
Art. 122. Fica autorizado ao Poder Executivo baixar
decretos necessarios a execucäo desta Lei.

s regulamentares, portarias ou

Art. 123. Os integrantes da carreira abrangidos r e e es uto ja admitidos sera°
enquadrados em seus niveis de carreira, de acordo corn o valor de
u -spe vo salario-base, apes a
aprovacao da presente Lei.
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Art. 124. Cabe a Secretaria Municipal de Educaccio regulamentar e adotar as provideincias
administrativas necessaries a implantacão das jomadas de trabalho criadas por esta lei devendo vigorar a
partir o ano letivo de 2011.

Art. 125. No prazo de 120 (cento e vinte) dias a partir da vigencia da presente lei, a
AdministracAo Municipal devera proceder as regulamentacees e enquadramentos de vencimentos
necessaries a sua aplicacgo.
Secäo II
Das Disposi95es Finais
Art. 126. 0 Conselho de Escola, de natureza deliberative, eleito anualmente durante o
primeiro mAs letivo, homologado ate a data de 30 de marco, presidido pelo Diretor de Escola, sere fixado
proporcionalmente ao nUmero de classes do estabelecimento de ensino e e obrigatOrio em todas as unidades
escolares municipais.
Art. 127. 0 Conselho de Escola sera composto de:
I — 40% (quarenta por cento) de docentes;
II — 05% (cinco por cento) de especialistas de educack (assistente de dire* ou coordenador
pedagOgico);
III — 10% (dez por cento) dos demais funcionerios;
IV — 25% (vinte e cinco por cento) de pais de alunos;
V — 20% (vinte por cento) de alunos
Art. 128. Os componentes do Conselho de Classe serao escolhidos entre seus pares,
mediante processo eletivo.
Art. 129. Cada segmento representado no Conselho de Escola elegera tambem urn
suplente, que substituirão os membros titulares em suas ausencias e impedimentos.
Art. 130 Säo atribuicOes do Conselho de Escola:
I — Deliberar sobre:

diretrizes e metas da Unidade Escolar;
projetos de atendimento psico-pedagOgicos;
programas visando a integracäo Escola-Familia-Comun I e;
criagáo e regulamentack das instituicOes auxiliares da cola;
xiliares;
prioridades para aplicacao de recursos da Escola e das institui
dispor quanto as prioridades disciplinares dos docentes, fun ionarios e alunos da
Unidade Escolar.
II — Elaborar o Calenderio e o Regimento Escolar, observadas as normas do Conselho Estadual e legislack
pertinente.
III — Apreciar os relatOrios anuais da escola, analisando o desempenho e procurando corrigir distorceres
porventura existentes.
Aro_rurocu
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Art. 131. 0 docente cedido pelo Estado ao Municipio, em decorrencia do projeto de parceria,
podera atuar em outros projetos da Secretaria Municipal de Educacão de Aruja, por sohcitagao da
Administragão, percebendo pelas horas trabalhadas que devetho ser pagas como complementagão do
repasse efetuado pelo Estado.
Art. 132. 0 docente efetivo cedido pelo Estado, em decorrencia da existancia do Convénio
de Parceria entre Estado e Municipio tambem participath das situac • es de classificacao do pessoal, nas
escolas municipalizadas da rede municipal de ensino, tendo assegurada as classes para permanencia da
parceria..
Art. 133. Os cargos de Auxiliares de Desenvolvimento Infantil, apes reenquadramento dos
servidores no cargo Professor de Educacao Basica Infantil II, entrarao em vacancia.
Art. 134. Os Anexos de I a X constituem parte integrante da presente Lei.
Art. 135. As retribuicees pecunierias decorrentes da aplicacão desta Lei sere° devidas a
partir da sua publicack.
Art. 136. Fica o Prefeito Municipal autorizado a abrir junto a Secretaria Municipal de
Educe* de Aruje os creditos suplementares para atender as despesas decorrentes da implantacao da
presente Lei.
Art. 137. 0 Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educacão de
Aruja, apostilare os titulos e fare as devidas anotacOes nos prontuarios dos funcionarios abrangidos por esta
Lei.
Art. 138. Aplicam-se aos Profissionais da Educacao Basica abrangidos por esta Lei as
disposicees do Decreto-Lei 5.452 de 01 de main de 1943 e suas respectivas alteracbes, que define o regime
juridico regido pela Consolidagao das Leis do Trabalho - CLT.
Art. 139. VETADO.
Prefeitura Municipal de Aruje, 18 de abril de 2012.

IV ese La
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Renato Swe I on Neto
Secretario Municipal de ssuntos Juridicos
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Prefeitura Municipal de Arujá, 18 de abril de 2012.

Maria Goretti Aguiar Alencar
Secretária Municipal de Educagao

Registrado e Publicado nesta data
Departamento
ministrack

Vanessa GaroIni Bachur
Secretbria Municipal Adjunta
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ANEXO I
REQUISITOS PARA OS EMPREGOS DE DOCENTES

Natureza
Classe de
Docente

Denominagão
Professor de Educagao
Basica — Infantil I

Requisitos para provimento de cargo
Licenciatura Plena em Pedagogia, corn
Habilitagão em Educagao Infantil.

Classe de
Docente

Professor de Educagao
Basica — Infantil II

Licenciatura Plena em Pedagogia, corn
Habilitagâo em Educagao Infantil.

Classe de
Docente

Professor de
Educagao Basica —
Fundamental I

Licenciatura Plena em Pedagogia, corn
liabilitagao em series iniciais do ensino
Fundamental

Classe de
Docente

Professor de Educagao
Basica — Fundamental II

Classe de
Docente

Professor de Inforrnatica
Educacional

Licenciatura de graduagao plena, corn
habilitagao especifica na area prepria ou
formagao superior em area correspondente,
complementagao nos termos da legislagao
vigente.
Curso superior corn Licenciatura Plena em
qualquer area do conhecimento,
especializao5es ou cursos tecnicos na area de
informAtica e tecnologias

Classe de
Docente

Professor de Educagao
Especial

Licenciatura Plena em Pedagogia corn
jtatagao em Educagao Especial
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ANEXO II
REQUISITOS PARA OS EMPREGOS DE SUPORTE PEDAGOGICO

Natureza
Classe
Suporte
Pedagogico

Denominacao
Supervisor de Ensino

Classe de
Suporte
PedagOgico

Diretor de Escola

Classe
Suporte
Pedagógico

Assistente de Diretor de
Escola

Classe
Suporte
Pedagogico

Coordenador Pedagógico

Requisitos para provimento de cargo
Licenciatura Plena em Pedagogia (com
habilitacao em supervisao ou administragao
escolar ou POs Graduacao -mestrado ou
doutorado-na area de Educacao), e ter, no
minimo, 8 (oito) anos de efetivo exercicio no
Magisterio POblico dos quais 2 (dois) anos no
exercicio de cargo ou de fun* de suporte
pedagOgico educacional ou de direcao de
Orgaos tecnicos ou ter, no minimo, 10 (dez)
anos de efetivo exercicio no magisterio pOblico
de rede municipal, estadual ou federal.
Licenciatura Plena em Pedagogia (com
habilitacão em Administracao Escolar ou curso
pOs-graduacao em Gestao Escolar) e
experiencia docente de no minimo 8 anos no
magisterio pOblico de rede municipal, estadual
ou federal
Licenciatura Plena em Pedagogia (com
habilitagao em Administraqao Escolar ou curso
de Os graduacao em Gestao Escolar) e
experiéncia docente de, no minimo, 8 anos no
magisterio pOblico de rede municipal, estadual
ou federal .
Licenciatura Plena em Pedagogia e
xperiancia docente de, no minimo, 3 anos no
!sten Oblico de rede municipal, estadual
\
ou federal
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ESCALA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO
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PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA
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REFERENDA 6C
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Anexo - V
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA it
Ensue*, Fiske — Referenda 08
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Anexo - VI
PROFESSOR DE EDUCACAO ESPECIAL
REFERENCIA 8C — NIVEL I
REFERENCIA 07C — NIVEL II
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Anexo - VII
REFERENCIA 10

SUPERVISOR DE ENSINO

40 Mores

FAIXA 1 NIVEL
MED*

FAIXA 2
GRADUACÃO

FAIXA 3 PDS (Latus
Seem)

FAIXA 4
MESTRADO

FAIXA S
DOUTORADO

Sado Inicial

5%

10%

20%

40%

II

5%

5%

5%

5%

5%

III

5%

5%

5%

5%

5%

IV

5%

5%

5%

5%

5%

NIVEIS
I

_

V

5%

5%

5%

5%

5%

VI

5%

5%

5%

5%

5%

VII
VIII

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

IX

5%

5%

5%

5%

5%

X

5%

5%

5%

5%

5%

Calculo sabre Salado InicIal.

r
**Endetssa RPM José %Mlle NV•11111.11. p • 00 - Vile Flom 5.055- *Yuji - SP - CEP: 07400400 - Fon, Co 11) 5552-7650 - Fax (0 11) 44165-1034

3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJit
ESTADO DE SAO PAULO
AroM
n.0 nala
% ICS i n Clik

C

LEI PP 2482 DE 18 DE ABRIL DE 2012
AUTORIA: PODER EXECUTIVO

Memo - VIII
REFERENCIA 9

NIVEIS
I
II
III
IV

V
VI
VII
VIII
IX
X

40 Horn

ROXIMUSCQUI

FAIXA 1 NNEL
MEDIO
Salado InicIal
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

FAIXA 2
GRADUACAO
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

_
_
_
_

-

FAIXA 3 POS (Latus
Sensor)
10%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
1
5%

FAIXA 4

MESTRADO
20%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

FAIXA 5
DOUTORADO
40%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

Celan° sobre Satiric* Initial.
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Anexo - IX
REFERENDA 8

ASSISTENTE DE DIRETOR DI
gral.Ei

40 Horn

NIVEIS

FAIXA 1 NIVEL
MEDIO

FAIXA 2
GRADUACAO

FAIXA 3 PISS (Laws
Sensu)

FAIXA 4
MESTRADO

FAIXA 5
DOUTORADO

i

SalOrlo Initial

5%

10%

20%

40%

II

5%

5%

5%

5%

5%

III

5%

5%

5%

5%

5%

IV

5%

5%

5%

5%

5%

V

5%

5%

5%

5%

5%

VI

5%

5%

5%

5%

5%

Vii

5%

5%

5%

5%

5%

VIII

5%

5%

5%

5%

5%

IX

5%

5%

5%

5%

5%

X

5%

5%

5%

5%

5%

Glad* sobre Salida Inictal
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Anexo - X
REFERENCIA 8

COORDENADOR PEDAGOGIC°

40 Horn

NIVEIS

FAIXA 1 NIVEL
MEDI°

FAIXA 2
GRADUACAO

FAIXA 3 MSS MMus
Sensu)

FAIXA 4
MESTRADO

FAIXA S
DOUTORADO

i

Salãrlo Iniclal

5%

10%

20%

40%

II

5%

5%

5%

5%

5%

III

5%

5%

5%

5%

5%

IV

5%

5%

5%

5%

5%
5%

V

5%

5%

5%

5%

VI

5%

5%

5%

5%

5%

VII

5%

5%

5%

5%

5%

VIII

5%

5%

5%

5%

5%

IX

5%

5%

5%

5%

X

5%

5%

5%

5%

5

_

Calculo sobre Salado initial.
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