
 

RETIFICAÇÃO – ARTIGO 3º e 36º -  

Resolução SME (Secretaria Municipal de Educação)  

Nº 01, de 04 de janeiro de 2022 

 

Estabelece normas para a organização do Quadro de Pessoal das Escolas Municipais 

na Rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Educação do Município de 

Turmalina para o ano de 2022 e dá outras providências.  

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições e de sua 

competência, considerando a necessidade de definir procedimentos de controle 

permanente dos recursos humanos disponíveis para assegurar o atendimento da 

demanda existente, a expansão do ensino, o funcionamento regular das Unidades 

Escolares e tendo em vista a legislação vigente, Lei 9.394, de 20 de Dezembro de 

1996, Lei municipal de nº 52/52, Lei Complementar Municipal nº 02, de 25 de 

outubro de 2017 e decisões tomadas conjuntamente com o Conselho Municipal 

de Educação, conforme ata devidamente assinada,  

RESOLVE 

Capítulo I – Do processo de designação dos servidores da Educação Municipal   

Art. 1º - A designação de servidores para o exercício de função pública será processada 

presencialmente em conformidade com orientações complementares a serem 

oportunamente publicadas pela SME, utilizando como base de classificação as 

listagens do concurso público vigente.  

§1º - Esgotadas as listas dos concursos, a designação se dará no momento com os 

candidatos presentes, obedecendo aos critérios constantes em Edital específico a ser 

publicizado, conforme Anexo III. 

§2º - Não havendo nenhum candidato presente, será aberto outro Edital para a(s) 

respectiva(s) contratação(ões).  



 

§3º- O contratado temporário/convocado dispensado a pedido só poderá ser novamente 

contratado/convocado, depois de decorrido o prazo de 30 (trinta) dias em qualquer 

função (Redação Artigo 34 da Resolução SEE 4.498/2021). 

Parágrafo único – Somente poderá solicitar a dispensa a pedido o 

contratado/convocado que tenha assumido o exercício. 

Art. 2º- As inscrições para Docente I (Creche) e Docente II (6º ao 9º), com o limite de 03 

(três) inscrições por CPF, serão realizadas on-line, nos dias 10, 11 e 12 de janeiro de 

2022, com início às 8h do dia 10/01 e finalização às 22h do dia 12/01, em formulário 

eletrônico divulgado nas páginas e/ou Redes Sociais da Secretaria Municipal de 

Educação, Prefeitura Municipal de Turmalina e outros espaços de divulgação. 

§1º - Após as inscrições, no dia 17 de janeiro de 2022, serão divulgadas, no quadro de 

avisos da SME (Secretaria Municipal de Educação), as listas de classificação com base 

nos seguintes critérios: I – Formação Profissional; II – Tempo de Serviço; III – Idade, 

assim como as orientações para recurso, constantes em Edital a ser publicizado. 

§2º A partir do dia 24 de janeiro de 2022, a SME procederá quanto às distribuições dos 

cargos efetivos e designados, conforme Edital a ser publicizado. 

Art. 3º - Será considerado “tempo de exercício” para fins de inscrição de que trata essa 

Resolução aquele exercido na Rede Municipal até 22/12/2021, na mesma 

função/componente curricular/área de conhecimento para o qual o candidato se 

inscrever, devendo comprová-lo no ato da convocação, desde que: 

I – Não esteja vinculado a cargo efetivo ativo; 

II – Não tenha sido utilizado para fins de aposentadoria; 

III- Não seja tempo de serviço paralelo.  

§1º- O servidor que atuou nos Cargos ou funções de Monitor de Creche, Vice-diretor, 

Diretor escolar ou cargos e funções que não têm Carreira no Plano Municipal de Cargos 

e Salários, poderá fazer opção de colocar o número de dias trabalhados não utilizados 



 

anteriormente, em conformidade com o estabelecido nos incisos I, II e III deste artigo, e 

inserindo-o na lista de Classificação vigente que estiver sendo constituída, de acordo 

com os seus interesses.  

§2º - A contagem de tempo contabilizando o período trabalhado até 22/12/2021 deverá 

ser solicitada pelo candidato ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 

Municipal de Turmalina.  

Capítulo II - Da organização e funcionamento escolar 

Art. 4º - Compete ao Diretor de cada Unidade Educacional organizar as vagas de 

professor de acordo com o Anexo I desta resolução e encaminhar à SME até 14 de 

janeiro de 2022. 

Art. 5º - Compete à SME organizar as vagas de acordo com os 

encaminhamentos/demandas de cada Unidade Escolar.  

Art. 6º- Compete à SME analisar os casos de ajustamento funcional, conforme descrito 

a seguir: 

I- O laudo apresentado pelo servidor deverá ser do profissional da área específica, 

sendo um laudo bem justificado, constando a dificuldade e as restrições do servidor. 

II- Definir, juntamente com o servidor, as atividades que este deverá exercer, 

observando o cumprimento da carga horária completa de seu respectivo cargo, as 

necessidades da escola, as restrições constantes no laudo médico oficial, o grau de 

escolaridade e a experiência do servidor.  

III- Os servidores em ajustamento médico ou excedentes exercerão as funções de 

professor recuperador, assistente educacional, professor em uso da brinquedoteca, 

dentre outros, este último devidamente analisado, dentro da legislação que se aplica ao 

caso, em comum acordo com o CME (Conselho Municipal de Educação).  



 

Art. 7º - Na escola onde há servidora em estado fisiológico de gravidez, na situação 

funcional de designada nos termos do art. 10 da Lei nº 10.254/1990, será preservada a 

integridade do vínculo funcional, desde a confirmação da gravidez. 

§1º - Será assegurada à servidora a mesma vaga/função e carga horária que exercia 

anteriormente na Rede Municipal.  

§2º - Não havendo possibilidade de atribuir a mesma vaga/função, a servidora deverá 

ser aproveitada em função compatível com sua habilitação e escolaridade, cumprindo a 

carga horária exercida anteriormente na escola.  

§3º - A servidora a que se refere o caput deste artigo poderá concorrer à designação 

para cargo e função para o qual seja habilitada, nos termos desta Resolução, conforme 

seu interesse e conveniência.  Caso não obtenha êxito, deverá ser aplicado o disposto 

neste artigo.  

§4º- A servidora terá o direito de retornar para sua função após a licença maternidade, 

se sua vaga tiver sido concorrida em designação.  

Parágrafo Único – Às servidoras gestantes é assegurado o afastamento das atividades 

presenciais, garantindo-lhes o regime de teletrabalho durante a pandemia de COVID-

19, conforme a Lei nº 14.151, de 12 de maio de 2021. 

Art. 8º - A Educação Física é componente curricular obrigatório da Educação Básica, 

sendo facultativo ao aluno nas situações estabelecidas na Lei Federal nº 10.793, de 1º 

de dezembro de 2003.  

§1º - As aulas de Educação Física deverão ser organizadas e desenvolvidas em dias 

alternados, ou seja, uma aula por turma/dia. 

Art. 9º- As turmas com alunos que tenham laudos médicos terão o número diminuído, 

de acordo com o Guia de Orientação da Educação Especial da Secretaria de Estado de 

Educação de Minas Gerais (MINAS GERAIS, 2014), sendo a cada um (01) aluno com 



 

laudo sem direito a professor de apoio, serão diminuídos três alunos (03) nas turmas 

regulares.  

Art. 10º - Para as turmas que possuem alunos que necessitem de atendimento 

educacional especializado, mesmo que sejam contempladas com Professor de Apoio, 

haverá redução do número atendido, ou seja, serão subtraídos 02 alunos do total no 

momento da enturmação.  

Art. 11 - O professor de apoio poderá atender de 1 a 3 alunos em uma mesma turma. 

Não sendo permitido mais de um professor de apoio por turma. 

Parágrafo Único: As orientações para Atendimento Educacional Especializado e 

organização e funcionamento da Sala de Recursos (que no município, está localizada 

na Escola Municipal São João Batista) estão previstas no Guia de Orientação da 

Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (MINAS 

GERAIS, 2014). 

Capítulo III- Organização do quadro da escola 

Seção I – Da carga horária obrigatória 

Art. 12 - Conforme dispõe a Lei municipal de nº 02, de 25 de outubro de 2017, a carga 

horária semanal de trabalho correspondente a um cargo de Professor de Educação 

Básica da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental é de 27 (vinte sete 

horas), sendo: 

I- 18 (dezoito) horas semanais destinadas à docência; 

II- 9 (nove) horas semanais destinadas a atividades extraclasses, observada a seguinte 

distribuição:  

a) 04h30min (quatro horas e trinta minutos) semanais em local de livre escolha do 

professor; 



 

b) 04h30min (quatro horas e trinta minutos) semanais na própria escola ou em local 

definido pela direção da escola, sendo até duas horas semanais dedicadas a reuniões.  

c) O professor em ajustamento funcional exercerá a carga horária total correspondente 

ao respectivo cargo (24 ou 27 horas), conforme orientações realizadas pela Direção 

Escolar. 

Art. 13 - Conforme dispõe a Lei nº 02,  de 25 de outubro de 2017, a carga horária 

semanal de trabalho correspondente a um cargo de Professor de Educação Básica do 

Ensino Fundamental Anos Finais é de 24 (vinte quatro horas), sendo:  

I- 16 (dezesseis) horas/aula semanais destinadas à docência; 

II – 08h00min (oito horas) semanais destinadas a atividades extraclasses, observada a 

seguinte distribuição:  

a) 04h00min (quatro) horas semanais em local de livre escolha do professor; 

 b) 04h00min (quatro) semanais na própria escola ou em local definido pela direção da 

escola, sendo até duas horas semanais dedicadas a reuniões.  

§1º - O professor de Educação Básica do Ensino Fundamental Anos Finais com carga 

horária de 100h/aula/mês, haja vista o cumprimento total da carga horária, deverá 

distribuir o atendimento em 5h/aula/dia durante os 5 dias da semana. 

§2º Cada Escola, através da direção escolar, deverá construir um cronograma de 

cumprimento de carga horária, contemplando todos os funcionários da instituição 

(conforme segmento profissional), encaminhando-o para validação da SME. 

Art. 14 - O Professor de Educação Básica cumprirá a carga horária, de acordo com 

cada função exercida, conforme tabela do Anexo II desta Resolução. 

Art. 15 - O Especialista em Educação Básica /Supervisor Pedagógico cumprirá 25 (vinte 

e cinco) horas semanais.  



 

Art. 16 - O Assistente Educacional deverá cumprir a carga horária semanal de 30 (trinta) 

horas. 

Art. 17- O monitor de transporte escolar deverá cumprir a carga horária de 40 

(quarenta) horas. Em caso de necessitar exercer a carga horária sem intervalo, fará 

uma jornada reduzida de 30 (trinta) horas. 

Art. 18 - O Servente escolar deverá cumprir a carga horária de 40(quarenta) horas. Em 

caso de necessitar exercer a carga horária sem intervalo, fará uma jornada reduzida de 

30 (trinta) horas, desde que não ocorra em sobrecarga aos demais colegas e ou de 

queda na qualidade dos serviços prestados. 

§1º O Servente escolar não tem direito aos recessos escolares nos meses de julho, 

outubro e dezembro. Em caso de folga, a direção escolar deverá realizar o controle e 

também o agendamento, junto ao servidor e à SME, do(s) respectivo(s) dia(s) para o 

efetivo cumprimento de carga horária.  

Art. 19 - O assistente de apoio ao Ensino Infantil deverá cumprir a carga horária de 40 

(quarenta) horas. Em caso de necessitar exercer a carga horária sem intervalo, fará 

uma jornada reduzida de 30 (trinta) horas, desde que não ocorra em sobrecarga aos 

demais colegas e ou de queda na qualidade dos serviços prestados. 

Seção II- Da Atribuição de turmas, aulas e funções 

 

Art. 20 - As turmas, aulas e funções serão atribuídas aos servidores detentores de 

cargo efetivo e de função pública decorrente de estabilidade. As vagas serão oferecidas 

seguindo a ordem dos concursos em cada área. As vagas remanescentes serão 

oferecidas aos servidores contratados, respeitando a lista do concurso público de 2019, 

tendo em sua vista sua validade por dois (02) anos e posterior prorrogação por igual 

período.  

Art. 21- Os docentes efetivos nas vagas dos anos finais do Ensino fundamental terão o 

direito de ampliar a quantidade de aulas, desde que, após a distribuição para todos os 



 

efetivos, ainda sobrem aulas e o servidor consiga ajustar o quadro de horário nas 

respectivas escolas.  

§ 1º - Os professores designados, no ato da distribuição de turmas, deverão agrupar as 

suas aulas em uma única instituição de ensino, exceto os professores das disciplinas 

de Artes, Ensino Religioso e Educação Física. 

Art. 22- O Professor Eventual, além de substituir os docentes, deve colaborar com a 

Supervisão Escolar, auxiliando nas atividades de intervenção pedagógica com os 

alunos. Seu trabalho será coordenado pelo Especialista responsável pelo turno e 

Diretores. A função de Professor Eventual será definida por alternância, podendo ser 

repetida quando todos os servidores efetivos tiverem tido a oportunidade de exercê-la.  

§ 1º - Apenas as escolas com maior número de turmas e alunos (mínimo de 200 

alunos) terão o cargo de Professor Eventual.  

§ 2º O professor que optou pela função de Professor Eventual no ano de 2021, mas 

que, por necessidade da Escola, atendeu as substituições provenientes de licenças de 

saúde e outros afastamentos (por mais de 15 dias), poderá, no ano de 2022, escolher a 

função de Eventual novamente, sem prejuízo da contagem de tempo nessa função. 

§ 2º - O professor eventual com formação inicial em Educação Especial ou com Pós-

Graduação em Educação Especial poderá substituir o Professor de Apoio em suas 

licenças. 

Art. 23- As creches não terão Professor Eventual, tendo em vista que a maior demanda 

de servidores é de Assistente de Apoio do Ensino Infantil. Dessa forma, as creches 

contarão com dois Assistentes de Apoio ao Ensino Infantil Eventuais que deverão 

substituir essa categoria, nos casos de afastamentos. 

Art. 24 - Os professores em ajustamento, ou seja, aqueles que possuem um laudo 

médico que lhes assegura o afastamento das atividades inerentes à sua função, e 

excedentes, exercerão atividades de Professor Recuperador, Professor Eventual, 

Assistente Educacional, Professor em uso da Brinquedoteca, respeitando sempre a 



 

carga horária do cargo efetivo e a formação, dando prioridade às escolas com maior 

número de alunos matriculados (de acordo com o anexo).  

Art. 25 - As vagas para acompanhar crianças com laudos médicos que detenham CID 

compatível com o Guia de Educação Especial serão oferecidas primeiramente aos 

professores efetivos, aos que tenham formação especializada, por ordem dos 

concursos, em escola com vaga disponível, sucessivamente nas seguintes situações: 

A) Professores Efetivos com Graduação em Educação Especial. 

B) Professores Efetivos com Pós-Graduação em Educação Especial.  

§1º - As vagas remanescentes serão distribuídas para os professores designados, 

respeitando a lista do Concurso Público vigente, seguindo as mesmas situações 

anteriormente citadas. 

A) Professores com graduação em Educação Especial. 

B) Professores com Pós-Graduação em Educação Especial. 

§2º - A distribuição será realizada segundo cada segmento, de acordo com as suas 

respectivas listas, conforme descrito a seguir:  

1- Creches  

2- Pré-Escola e Anos Iniciais (1º ao 5º ano) 

3- Anos Finais - 6º ao 9º Ano. 

§ 3º - Se houver mais vagas, estas serão oferecidas aos efetivos, mesmo que em listas 

distintas. Para a designação, serão respeitados os mesmos critérios.  

Art. 26 - O Professor da Sala de Recursos exercerá sua carga horária de acordo com o 

cargo efetivo e terá suas funções de acordo com o Guia de Orientação da Educação 

Especial da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (MINAS GERAIS, 

2014, p. 16-19). 



 

Art. 27 – O docente II em situação de excedência - (6º ao 9º ano) - realizará trabalho de 

reforço escolar, secretaria escolar, brinquedoteca, dentre outras funções, de acordo 

com a sua habilitação e conforme necessidades e demandas da SME.  

Art. 28 – O Professor recuperador deverá atuar nas séries iniciais e finais do Ensino 

Fundamental, realizando atividades de apoio complementar aos alunos para o 

desenvolvimento de suas aprendizagens, em atendimento às demandas e orientações 

apontadas pela equipe pedagógica da escola (especialistas e professores).   

§1º - O professor recuperador deverá interagir com os professores regentes, professor 

em ensino do uso da biblioteca e especialista em educação, buscando elaborar e 

desenvolver estratégias e atividades específicas e condizentes com as necessidades 

dos alunos com menor rendimento escolar, acompanhando e avaliando o 

desenvolvimento das atividades propostas, bem como o desempenho discente, 

atentando-se para as seguintes determinações: 

I - Deverá colaborar com a supervisão escolar, auxiliando nas atividades de intervenção 

pedagógica junto aos alunos; 

II – Cumprir carga horária semanal condizente ao seu cargo (docente I e II – 27h; 

docente II anos finais – 24h); 

III – Desenvolver as suas atividades no contraturno. 

§1º - O professor recuperador será alocado em escolas com mais de 200 alunos (1 

professor recuperador por turno), e, em outros casos, em escolas que apresentem à 

SME demandas consistentes.   

Seção III – Formação Continuada 

Art. 29: Fica instituído o Programa de Formação Continuada na Rede Municipal de 

Educação do município de Turmalina, coordenado pela Secretaria Municipal de 

Educação, em parceria com as Instituições Municipais de Ensino.  



 

O objetivo do programa é possibilitar aos diversos profissionais atuantes no contexto 

escolar a socialização, informação, interação, reflexão e transformação de saberes e 

práticas no uso de suas atribuições. 

O Programa de Formação Continuada será organizado por meio de um calendário que 

deverá contemplar o cronograma das ações formativas, espaço, temáticas e sujeitos. 

Os encontros formativos acontecerão periodicamente, no contraturno, ou conforme 

possibilidade, dentro da carga horária dos servidores. 

Os processos de formação continuada poderão acontecer através de cursos de 

pequena ou média duração - palestras, seminários, congressos, módulos de estudo, 

reuniões, etc., no formato presencial ou no formato on-line.  

A Secretaria Municipal de Educação, através de setores específicos, ficará responsável 

pela coordenação dos encontros, validação e certificação quanto à participação do 

servidor no processo formativo. 

- Os módulos de estudo e reuniões pedagógicas (momentos de formação coletiva 

junto à equipe gestora e pedagógica da/na escola) deverão ser coordenados 

pelos Especialistas em Educação (supervisor escolar), em parceria com a SME.  

As temáticas a serem abordadas no processo de formação continuada serão 

organizadas conforme oferta, demanda e público-alvo, apontados pelas unidades 

escolares e SME.  

Os segmentos profissionais serão organizados através de Grupos de Trabalho, a serem 

constituídos em cada unidade escolar, conforme oferta dos encontros formativos e 

disponibilidade de vagas ofertadas. 

Os processos de formação continuada poderão agregar profissionais de segmentos 

diferentes, ou atender a profissionais específicos constantes em determinado(s) 

segmento(s). 

São segmentos profissionais atuantes no contexto escolar: 



 

I – Professor regente (Educação Infantil) 

II – Professor regente (Ensino Fundamental I) 

III – Professor regente (Ensino Fundamental II) 

IV – Professor de Educação Física 

V – Professor em Ensino do Uso da Biblioteca/ Brinquedoteca 

VI – Professor Recuperador 

VII – Professor de Apoio 

VIII – Assistente de Apoio ao Ensino Infantil 

IX – Especialista em Educação (Supervisor Escolar) 

X – Assistente Educacional 

XI – Monitor de Transporte Escolar 

XII – Servente Escolar 

XII – Diretor e Vice-diretor 

.................................................................... 

Seção IV- Outras situações  

Art. 30 – O Professor para o Ensino do Uso da Biblioteca deverá apresentar um Projeto 

de Trabalho (Projeto anual, organizado por bimestres), ao Setor Pedagógico da SME, 

até 25 de fevereiro de 2022, no qual ele atue como Mediador da Leitura, articulando os 

três princípios delineadores de suas ações, a saber:  

Espaço da Biblioteca Escolar como um ambiente irradiador de trocas e emancipação 

dos sujeitos, que não seja visto só como um espaço de acervo bibliográfico;  

Atuar como um agente que tem como uma das principais funções impulsionar e 

alimentar a relação do aluno com o conhecimento produzido pela cultura, incluindo 

nesse grande leque, a leitura, as expressões e manifestações artísticas. 



 

Fomentar e incentivar diferentes estratégias para formação leitora no contexto escolar 

e fora dela, permitindo aos sujeitos acesso à leitura em diferentes espaços, dentre eles, 

a Escola.  

 

Art. 31- O professor de Educação Física deverá elaborar um Plano de Trabalho 

(planejamento bimestral, organizado por meses), a ser apresentado para o Setor 

Pedagógico da Escola, em data a ser definida pela Supervisão Escolar, que contemple 

as especificidades dos componentes curriculares, inerentes ao nível de Ensino no qual 

irá atuar. O Plano deverá apresentar atividades diversificadas, que sejam utilizadas 

como instrumentos de comunicação, expressão, lazer e cultura, de forma que o objetivo 

seja capacitar o sujeito a refletir sobre suas possibilidades corporais, exercendo-as com 

autonomia, com uma interação sociocultural significativa e adequada.  

 

Art.32- As turmas da EJA (Educação de Jovens e Adultos) serão atribuídas aos 

Professores de Educação Básica, de acordo com as seguintes prioridades:  

1- Detentores de cargo efetivo e de função pública decorrente de estabilidade; 

2- Listas de concursos vigentes 

§ 1º- Caso se esgote a lista de servidores efetivos e a lista do Concurso vigente, 

será feito um processo seletivo, para fins de designação do professor para atuação 

na(s) turma(s) da EJA. 

§ 2º- O professor designado para atuar na EJA será responsável, sob apoio e 

supervisão do Setor Pedagógico da SME, pelo planejamento, construção e 

organização dos conteúdos a serem trabalhados, seguindo as diretrizes da EJA.  

Art. 33- As trocas ocorrerão até 25 de fevereiro de 2022. Após essa data, apenas as 

turmas na zona urbana ou casos de apoio a crianças com necessidades especiais, que 

surgirem após essa data, serão oferecidas aos efetivos e, posteriormente, aos 

designados.  



 

§ 1º - O professor efetivo deverá dar prioridade no atendimento às especificidades do 

cargo que ocupa na Rede Municipal, em detrimento daquele que acumula em função de 

contrato. 

§ 2º - Para fazer jus ao estabelecido no caput deste artigo, é necessário que o servidor, 

para exercer o direito de troca, possua algum vínculo com o município obedecendo as 

seguintes prioridades: 

I - A vaga será ofertada ao servidor efetivo; 

II - A vaga será ofertada aos servidores detentores de contratos; 

III - Considerada deserta a vaga, a convocação se dará através de publicação de 

edital de chamamento;  

§ 3º - Até a data estipulada no caput do artigo, todos os cargos ocupados poderão ser 

trocados à medida que venham a se tornar vagos.  

Art. 34 - Fica vedada a contratação de professor substituto particular sem autorização 

da Direção ou da Secretaria Municipal de Educação. As substituições particulares 

respeitarão a ordem da lista de classificação, ou só serão permitidas se os substitutos 

forem servidores da própria Rede Municipal de Ensino. Caso venham a acontecer 

substituições que não estejam dentro das normas estabelecidas, essa situação será 

registrada, gerando uma ocorrência de advertência para o servidor. Se houver o 

número cumulativo 03 (três) registros, o servidor poderá ser exonerado de suas 

funções. 

 

Art. 35 – Quando o servidor se afastar para qualquer função gratificada, a bem do 

Serviço Público Municipal, o seu cargo ou função de origem fica assegurado(a) no 

decorrer do ano letivo. Portanto, o servidor deverá, em cada início de ano letivo, 

assumir um cargo ou função conforme a sua efetivação. Caso não ocorra essa escolha, 

o seu retorno fica condicionado à vaga do último contratado no cargo ou função. 

Ocorrendo o retorno do titular, o contratado será dispensado imediatamente, o que não 



 

o impede de concorrer a outras vagas que porventura venham a surgir no decorrer do 

ano. 

 

Art. 36- Os laudos médicos e atestados médicos serão avaliados por médico perito da 

Prefeitura Municipal de Turmalina.     

Art. 37 – Fica facultado à Secretaria Municipal de Educação submeter o servidor, efetivo 

ou contratado, que se afastar em licença de tratamento de saúde no Município e não se 

afastar do serviço prestado em outra esfera federal, estadual e ou de outro município a 

que estiver vinculado, à nova perícia médica de revisão. 

§1º. A nova perícia médica de revisão deverá ser realizada por médico perito 

devidamente credenciado para este fim perante a Prefeitura Municipal de 

Turmalina/MG; 

§2º. Fica facultado à Secretaria Municipal de Educação solicitar ao servidor cópia do 

laudo médico elaborado por outro profissional técnico contratado pelos demais entes 

federativos. 

§3º. A nova perícia médica solicitada pelo Município suprirá os demais laudos 

apresentados pelo servidor, de modo que, sendo constatado que o servidor se encontra 

apto ao trabalho, este deverá retornar imediatamente às suas atividades. 

§4º. A revogação da licença de saúde, após perícia de revisão indicada no §3º, 

acarretará o desconto em folha de pagamento dos dias não trabalhados pelo servidor. 

§5º. Eventuais despesas de locomoção para realização de perícia médica em outro 

Município, por médico devidamente credenciado pela Prefeitura Municipal de 

Turmalina/MG, ficarão a cargo do servidor. 

 Art. 38 - Compete à Direção Escolar notificar o (s) profissional (is) da Escola em caso 

de omissão ou transgressão às responsabilidades laborais, encaminhando-as à SME. 



 

§1º - Todas as ocorrências, certificadas pela Direção Escolar, deverão ser consideradas 

para fins de Avaliação de Desempenho Funcional. 

Art. 39 - Os casos omissos nesta resolução serão discutidos e resolvidos entre 

Secretaria Municipal de Educação e Conselho Municipal de Educação. 

Turmalina, 11 de fevereiro de 2022. 

 

 

Rosângela Aparecida Pinheiro Pires 

Secretária Municipal de Educação de Turmalina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo I 

I- Critérios para composição de turmas e definição do quadro de pessoal das escolas 

municipais.  

I. 1- A enturmação observará os seguintes parâmetros  

Creches - Turno da manhã.  

Idade Nº de alunos Nº de profissionais/manhã 

01 ano Mínimo de 10 e máximo de 15  2 assistentes de apoio 

02 anos Mínimo de 15 e máximo de 18 1 Docente e 01 assistente de apoio 

03 anos Mínimo de 18 e máximo de 20.  

 

1 Docente e 01 assistente de apoio 

 

Pré-escola 

Idade Nº de alunos Nº de profissionais 

04 anos Mínimo de 18 e máximo de 20.  1 Docente  

05 anos Mínimo de 20 e máximo de 22. 1 Docente  

 

 

Ensino Fundamental- Anos Iniciais.  

Ano escolar Nº de alunos Nº de profissionais 



 

1º ano Mínimo de 22 e máximo de 25 1 docente 

2º ano  Mínimo de 25 e máximo de 30 1 docente 

3º ano Mínimo de 25 e máximo de 30 1 docente 

4º ano Mínimo de 25 e máximo de 30 1 docente 

5º ano  Mínimo de 25 e máximo de 30 1 docente 

 

Ensino Fundamental- Anos Finais.  

Ano escolar Nº de alunos Nº de profissionais 

6º ano 35 - 

7º ano  35 - 

8º ano 35 - 

9º ano 35 - 

 

 

  



 

Anexo II 

A) Critérios para contratação de serventes escolares / Pré-escola, Anos iniciais e 

finais do Ensino Fundamental. 

a) A escola terá direito a uma servente por turno.  

b) De acordo com o quantitativo de alunos na tabela abaixo será contratado o restante: 

Número de alunos por turno Serventes 

De 01 a 50 alunos 01 

De 51 a 90 alunos 02 

De 91 a 120 alunos 03 

De 121 a 150 alunos 04 

De 151 a 180 alunos 05 

De 180 a 210 alunos 06 

De 211 a 241 alunos 07 

 

B- Critérios para contratação de serventes escolares das Creches Criança 

Esperança, Lar da Criança, Cantinho de Luz, Criança Feliz, São Lucas, Cachinhos 

de Ouro, Menininho e Borboletas Coloridas.  

Número  Serventes 

De 01 a 70 crianças 02 serventes no turno manhã e 01 no turno 

da tarde. 

De 71 a 120 crianças 03 no turno da manhã e 01 no turno da tarde. 



 

De 121 a 161 04 no turno da manhã e 02 no turno da tarde 

OBS.: Devido à particularidade da creche (número maior de refeições, sendo café da 

manhã, almoço, lanche da tarde) será respeitada a tabela acima.  

C- Critérios para contratação de serventes escolares da Creche Proinfância 

Manuel Julinha. 

a) Devido ao número de turmas, a unidade Proinfância terá: 

05 serventes no turno da manhã e 03 serventes no turno da tarde.  

D- Da contratação de Assistente Educacional 

a) A escola terá direito a Assistente educacional de acordo com o quantitativo na tabela 

abaixo.  

Número de alunos Assistente Educacional 

Até 200 01 

Até 400 02 

Mais de 500 03 

Obs. Como na Creche e pré-escolar não tem documentação de aluno (registro de notas 

na caderneta), haverá um (01) assistente educacional nessas unidades.  

E- Da contratação de Especialista em Educação 

a) A escola terá direito à Especialista em Educação tendo por base o número de turmas 

de acordo com o quantitativo na tabela abaixo.  

Número de turmas Especialista em Educação 

Até 08 01 

Acima de 08 02 



 

Obs. Os CEMEIS, por terem unidades na zona rural e urbana, contarão com o número 

de três (03) Especialistas para a execução dos trabalhos.  

 

Anexo II - Da carga horária semanal 

A- Docente da Educação Infantil (Creches e Pré-escola), Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental e EJA- Anos iniciais.  

Carga horária Docência Jornada extra 

27 horas 18 horas 9 horas, sendo 04h30min definidas pela 

direção e 04h30min de livre escolha. 

 

B- Docentes do Ensino Fundamental Anos finais.  

Nº de horas 

na docência 

Local definido 

pela escola 

Livre escolha Carga horária 

semanal 

Carga horária 

mensal 

1 hora 15 min 15 min 1h 30min 7 horas 

2 horas 30 min 30 min 3 horas 14 horas 

3 horas 45 min 45 min 4h 30min 20 horas 

4 horas 1 hora 1 hora 6 horas 27 horas 

5 horas 1h 30 min 1h 30min 8 horas 36 horas 

6 horas 1h 30 min 1h 30min 9 horas 41 horas 

7 horas 2 horas 2 horas 11 horas 50 horas 

8 horas 2 horas 2 horas 12 horas 54 horas 



 

9 horas 2h15 min 2h15min 13h 30min 61 horas 

10 horas 2h 30 min 2h 30min 15 horas 68 horas 

11 horas 2h 45 min 2h 45 min 16h 30min 74 horas 

12 horas 3 horas 3 horas 18 horas 81 horas 

13 horas 3h 15 min 3h 15min 19h 30min 88 horas 

14 horas 3h 30min 3h 30min 21 horas 95 horas 

15 horas 3h 45 min 3h 45 min 22h 30min 101 horas 

16 horas 4 horas 4 horas 24 horas 108 horas 

17 horas 4h 15min 4h15min 25h 30min 115 horas 

18 horas 4h 30min 4h 30min 27 horas 122 horas 

19 horas 4h 45min 4h 45min 28h 30min 128 horas 

20 horas 5h 5 horas 30 horas 135 horas 

21 horas 5h 15 min 5h15min 31h 30min 142 horas 

22 horas 5h 30min 5h 30min 33 horas 149 horas 

23 horas 5h 45min 5h 45min 34h 30min 155 horas 

24 horas 6 horas 6 horas 36 horas 162 horas 

25 horas 6h 15min 6h15min 37h 30min 169 horas 

26 horas 6h 30min 6h 30min 39 horas 176 horas 

27 horas 6h 30min 6h 30min 40 horas 180 horas 

 



 

ANEXO III - 

Prefeitura Municipal de Turmalina MG 

Secretaria Municipal de Educação 

 Edital nº ____de Divulgação de vaga para contratação Temporária 

Informações Gerais 

Município: Turmalina                                                                                                          

Data: ___/___/22 

Unidade de Ensino: ______________________________ 

Horário: ________ 

Endereço para Designação: Av. Lauro Machado, 230 – Centro – S. M. Educação          

Telefone: 38 3527-1257    Obs.: Efetivo exercício a contar de___/___/____ 

 

Características das vagas: 

Cargo Natureza Conteúdo Nível de Ensino Carga 

Horária 

Semanal 

Período Observações 

Inicial Final 

        

        

        

        

        

        

        



 

 

Documentação Necessária (originais e cópias) 

1) Carteira de Identidade - RG (CNH não substitui a apresentação do RG); 

2) Cadastro de Pessoa Física - CPF (CNH não substitui a apresentação do CPF); 

3) Número do PIS/PASEP (se já é inscrito) ou Declaração, de próprio punho, de 

que não é inscrito; 

4) Título Eleitoral e comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral; 

5) Certificado de Reservista (se do sexo masculino); 

6) Certidão de nascimento ou de casamento; 

7) Diploma ou Certificado de Escolaridade (conforme a exigência do cargo, 

registrado no órgão competente); 

8) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos; 

9) Cadastro de Pessoa Física - CPF, dos filhos menores de 18 anos; 

10)  Comprovante de Residência atual 

11) Declaração de que exerce ou não outro cargo, emprego ou função pública, para 

fins de verificação da acumulação de cargos, conforme dispõe o Artigo 37, 

Incisos XVI e XVII da Constituição Federal e Emendas Constitucionais; 

12)  01 foto 3x4 (recente); 

13) Dados da Conta Corrente ou Salário, Agência e número da Conta; 

14) Certidão Negativa de Débitos (expedido pelo setor de Tributos da Prefeitura 

Municipal de Turmalina); 

15) Telefone para contato; 

16) Contagem de tempo (exceto quem está na lista do concurso); 

17) Carteira de trabalho (número da carteira/série/data de expedição). 

 

Observações:  

A lista de classificação, base para a presente designação, é a do último concurso 

(ano 2018). Esgotada a presente lista, será realizada a classificação com os 

candidatos presentes e habilitados para o referido chamamento.  
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