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PORTARIA Nº 01/2012

Dispõe  sobre  o  processo  de  atribuição  de  projetos  das  oficinas  curriculares  aos  docentes 
titulares  de  cargo  municipal  a  título  de  carga  suplementar  de  trabalho,  para  docentes 
contratados e instrutores educacionais.

O Diretor do Departamento Municipal de Educação e Cultura, no uso das atribuições legais especifica 
sobre os Projetos das Oficinas Curriculares da escolas de tempo parcial e integral da Rede Municipal de 
Ensino.

Artigo  1º - O processo de atribuição das aulas dos projetos das oficinas curriculares aos docentes 
titulares de cargo municipal,  docentes contratados e instrutores educacionais  das escolas de tempo 
parcial e de tempo integral, obedecerá às normas expressas no Decreto nº 9417/2011.

Artigo 2º - O processo de atribuição das aulas dos projetos das oficinas curriculares ocorrerá em etapas 
na seguinte conformidade:

I  –  Titulares de cargo Municipal  (PEF-I  e PEF-II)  da  Unidade  Escolar  e  de outra  Unidade  Escolar 
(Inscrição e atribuição na própria Unidade Escolar);

II – Contratados da Unidade Escolar (PEF-I e PEF-II) da Unidade Escolar e de outra Unidade Escolar 
(Inscrição e atribuição na Unidade Escolar);

III – Candidatos a contrato novo (Inscrição na Unidade Escolar e atribuição no Pólo especificado no 
Decreto 9417/2011 - EMEB Profº. Stélio Machado Loureiro).

§ 2º - Instrutores Educacionais:

I – Candidatos a admissão (Inscrição na Unidade Escolar e atribuição no Pólo - EMEB. Profº. Stélio 
Machado Loureiro)

Artigo 3º - A aulas de projetos das oficinas curriculares deverão ser oferecidas com prioridade aos 
professores efetivos (PEF-I e PEF-II) da Unidade Escolar, e em seguida aos demais titulares de cargo 
municipal  de outras Unidades (PEF I  e PEF II),  que tiveram sua inscrição efetivada e deferida na 
Unidade Escolar a título de carga suplementar.

Parágrafo Único: Caberá ao gestor da Unidade Escolar analisar o perfil do profissional, bem como a 
importância  do  projeto  para  a  Unidade  Escolar  das  atividades  curriculares,  seja  a  título  de  carga 
suplementar ou aumento de carga horária.

Artigo 4º - O docente contratado com sede na Unidade Escolar e de outras unidades poderá inscrever-
se na unidade de interesse, para ministrar as aulas nos projetos a titulo de aumento de carga horária,  
sendo  atendido  após  atribuição  aos  titulares  de  cargo  municipal  da  escola  e  de  outras  Unidades 
Escolares.

Artigo 5º -  O Diretor de Escola poderá atribuir  na Unidade Escolar as aulas aos docentes efetivos 
municipais (PEF-I E PEF-II) lotados na própria escola e aos docentes titulares de cargo municipal (PEF-
I e PEF-II) de outras Unidades e contratados (PEF-I e PEF-II) com sede na própria  Unidade ou de 
outras Unidades; aos contratados novos e Instrutor Educacional serão atribuídos no Pólo  (EMEB. Profº 
Stélio  Machado Loureiro),  nos Eixos  que compõem as oficinas  curriculares a saber:  Orientação de 
Estudo e Pesquisa, Linguagem e Matemática, Atividades Artísticas, Atividades Esportivas e Motoras e 
Atividade de Participação Social.
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Artigo  6º  - As  aulas  que  não  forem  atribuídas  na  Unidade  Escolar  serão  encaminhadas  ao 
Departamento  Municipal  de  Educação  e  Cultura,  para  atribuição  no  Pólo  especificado  no  Decreto 
Municipal nº 9417/2011.

Artigo  7º -  A  atribuição  das  aulas  remanescentes  aos  interessados,  desde  que  classificados  no 
Processo Seletivo 011/2011 e com projeto inscrito na Unidade Escolar, acontecerão em data e horário 
a serem definidos por Portaria própria.

Artigo 8º - No ato da inscrição, os docentes e instrutores educacionais deverão preencher uma ficha 
própria  indicando  os  Eixos  Curriculares  citados  no  Artigo  5º  desta  Portaria,  conforme modelo  I,  e 
apresentar:

I – Currículo, especificando a formação acadêmica, habilitações na área e experiência profissional;

II – Carta de intenção, justificando seu interesse pelo projeto na área pretendida (Modelo II);

III – Certidão de Tempo de Serviço no Magistério – cópia do Anexo I - Expedido pela Unidade Escolar 
sede, considerando a pontuação da Fase I para efetivos da própria Unidade Escolar e Fase II para 
efetivos de outras Unidades.

Artigo 9º - A classificação dos docentes titulares de cargo municipal será efetuada por Eixo Curricular, 
independente dos Cargos de PEF I E PEF II, considerando:

I  – A ordem de preferência das habilitações de cada Eixo Curricular  discriminadas no modelo I  da 
presente Portaria;

II – O Tempo de Serviço no Magistério Público será considerado como critério para desempate dos 
candidatos.

Artigo 10º - Compete ao Diretor de Escola efetuar a atribuição das aulas dos projetos das oficinas 
curriculares aos docentes de acordo com a classificação, por Eixo Curricular.

Artigo 11º - O docente e o instrutor educacional que assumir aulas de projeto nas escolas de tempo 
integral,  será  avaliado  pela  Equipe  gestora  da  Unidade  Escolar  e  Supervisão  de  Ensino  do 
Departamento Municipal de Educação e Cultura, considerando-se os seguintes critérios:

I – Desempenho docente compatível com a proposta pedagógica expressa no projeto;

II  –  Situação  funcional  em  relação  à  assiduidade,  pontualidade,  iniciativa,  trabalho  em  equipe, 
comprometimento com a aprendizagem dos alunos e registros de relatórios e da prática docente;

III – Relacionamento interpessoal com alunos, seus pais, professores, funcionários e Equipe Gestora da 
Unidade Escolar;

IV – Participação em cursos, oficinas, horas de estudos ou outras atividades de formação relacionadas 
ao trabalho pedagógico;

Parágrafo  Único  -  A  avaliação  insatisfatória  do  professor  acarretará  a  dispensa  do  projeto,  em 
qualquer momento durante o ano letivo.

Artigo 12º - A oficina curricular prevê o HTPC e Horas de Estudos oferecido pela Unidade Escolar 
Sede, visando favorecer a interação entre os docentes que ministram aulas nas classes regulares e os 
que desenvolvem as atividades das oficinas curriculares.
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Artigo 13º -  A quantidade aulas das oficinas curriculares a serem atribuídas aos docentes a titulo de 
carga  suplementar  ou  a  título  de  aumento  de  carga  horária  obedecerá  ao  que  dispõe  o  Decreto 
Municipal nº 9417/2011.

Parágrafo Único – As turmas de cada Unidade Escolar obedecerá a uma média de 20 (vinte) alunos.

Artigo 14º – Compete ao Diretor de Escola convocar e atribuir as aulas remanescente dos projetos 
curriculares aos docentes (PEF-I e PEF-II) contratados com Sede na própria escola e com sede em 
outra escolar a titulo de aumento de carga horária, verificando compatibilidade de horário e encaminhar 
oficialmente as alterações  ao Departamento Municipal de Educação e Cultura.

Artigo 15º -  As aulas remanescentes dos projetos serão oferecidas aos classificados no Processo 
Seletivo  nº  011/2011  de  docente  para  contrato  novo  e  instrutores  educacionais,  respectivamente, 
obedecendo à classificação.

Artigo 16º - As aulas dos projetos curriculares que exigem habilidades especificas não encontrada entre 
os docentes serão oferecidos aos Instrutores Educacionais obedecendo a classificação  do Processo 
Seletivo, no Pólo de atribuição  especificado no Decreto Municipal  nº 9417 / 2011.

Artigo 17º - A jornada de trabalho dos Docentes e Instrutores Educacionais não poderá ultrapassar  8 
(oito) horas aulas diárias  e 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, observando-se a possibilidade 
de trânsito  entre as Unidades Escolares.

Artigo 18º – O Instrutor Educacional deverá cumprir  as horas de estudo de acordo com a quantidade 
de aulas atribuídas.

§1º - a partir de 11 aulas fará jus a 1 hora de estudo;

§2º - a partir de 16 aulas fará jus a 2 horas de estudo.

Artigo 19º -  O Instrutor Educacional cumprirá as horas de estudo na Unidade Escolar  Sede.

§1º - O Instrutor Educacional que ministrar aulas em mais de uma Unidade Escolar, deverá participar 
das horas de estudo, ao menos uma vez  ao  mês, em cada Unidade Escolar de atuação;

§2º  -  O Diretor  de Escola  responsável  pela  Unidade  Sede,  deverá  acompanhar  a  frequência   dos 
profissionais  de  sua Unidade  Escolar  nas  horas  de  estudo ou HTPC ,  em outra  Unidade  Escolar, 
através do anexo modelo III;

§3º - A definição dos dias para participação  nas  horas de estudo ou HTPC, deverão ser articuladas e 
facilitadas pelos gestores, observando- se a compatibilidade de horários.

Artigo 20º - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos pela Comissão de atribuição nomeada 
pela Portaria do Diretor do Departamento Municipal de Educação e Cultura Nº 021/2011.

Artigo 21º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em 
contrário.

Bebedouro, 04 de Janeiro de 2012.
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