
 

 

RESOLUÇÃO SME (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) Nº 02, DE 30 

DE DEZEMBRO 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 2023 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, Decreto Municipal 73/2022, Lei 

Complementar Municipal 10/2022 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 e/ou 

Processo Seletivo Vigentes. 

§1º - Esgotadas as listas dos Concursos e Processos Seletivos, a designação se dará no momento 

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

publicizado, conforme Anexo IV. 

§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. 

§4º – Somente poderá solicitar a dispensa a pedido conforme disposto no parágrafo anterior o 

contratado/convocado que tenha assumido o exercício ou tiver realizado a assinatura contratual. 

§5º A partir do dia 23 de janeiro de 2023, a SME procederá quanto às distribuições dos cargos 

efetivos e designados, conforme Edital e cronogramas a serem publicizados. 

§6º - As vagas serão encaminhadas para designação após a distribuição dos cargos e funções a 

todos os servidores efetivos, ficando delegada a competência à Secretaria Municipal de 

Educação para efetuar: 

I–a distribuição de turmas, aulas e funções; 

II– o aproveitamento de servidores efetivos. 

III- A designação de servidores para contratos temporários. 

 
Art.2º - O servidor contratado temporário/convocado em caráter de substituição poderá ser 

mantido quando ocorrer prorrogação do afastamento do substituído no decorrer do ano, ainda 

que por motivo diferente ou na hipótese de vacância do cargo, desde que o período 

compreendido entre um e outro contratado temporário/convocado não ultrapasse 5 (cinco) dias 

letivos para convocado e 5 (cinco) dias úteis para contratado. 

 
CAPÍTULO II - DO PROCESSO DE ACÚMULO DE CARGOS 

 
 

Art . 3º - Os servidores públicos são obrigados a declarar, ao tomar posse, no cargo ou quando 

for admitido em função ou emprego público, se possuem algum vínculo funcional com a 

administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estado, do Município 

e do Distrito Federal em formulário próprio que lhes será fornecido pela unidade de recursos 

humanos, ou unidade equivalente. 

§ 1º - Para instrução do Processo de Acúmulo de Cargos, obrigatoriamente, deverão ser 



 

fornecidos ao servidor os formulários padronizados. 

• Relação de documentos para instrução do Processo de Acúmulo de cargos, funções ou 

empregos públicos. 

• Declaração de Acúmulo de cargos, funções ou empregos públicos; 

• Detalhamento da declaração de acúmulo de cargos, funções ou empregos públicos (uma 

via para cada cargo) 

• Modelo de certidão de desligamento de cargo, função ou emprego público de esfera 

diversa da municipal; 

§ 2º - O servidor deverá entregar toda a documentação que instrui o processo de acumulação de 

cargos no Setor de Recursos Humanos, ou unidade equivalente, no prazo de até 90 dias. 

 

 

CAPÍTULO III - 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 o dia 09 de janeiro de 2023. 

 

Art.5º - O Diretor de Escola Municipal deverá verificar, bimestralmente, a frequência regular de 

alunos para dimensionar as turmas e processar ajustes no Quadro de Pessoal. 

 

Art. 6º - É responsabilidade do Diretor ou Coordenador de Escola: 

 
I – cumprir e fazer cumprir o calendário escolar e garantir a carga horária a que o estudante tem 

direito, conforme RESOLUÇÃO SEE Nº 4.797, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022. 

II – Organizar e garantir o cumprimento dos sábados letivos constantes no Calendário Escolar, 

atentando para a constatação de quais atividades realizadas nesses dias caraterizam legalidade 

para contabilizar como dia letivo. 

III- Dimensionar o Quadro de Pessoal da escola em estrita observância ao disposto nesta 

Resolução; 

IV - Atentar para as especificidades do Calendário Escolar letivo: início e término de ano e 

semestre letivos, realização de reuniões, ao final de cada bimestre - de Conselhos de Classes e 



 

de Pais - ; atividades comuns às outras Escolas, dentre outros. 

V – promover o aproveitamento de todo servidor efetivo e/ou estabilizado, conforme 

orientações da SME; 

VI– Comunicar à SME o nome do servidor cuja contratação temporária/convocação não mais se 

justificar, em função de transferência de estudantes ou de outras alterações; 

VII – cientificar a Secretaria Municipal de Educação, sistemática e tempestivamente, sobre as 

alterações ocorridas na escola. 

VIII- Enviar tempestivamente os arquivos do Anexo I do Decreto 73/2022, que dispoõe sobre as 

Diretrizes de Certificação de Incentivo à Docência, nos termos do § 6º e 7º do Artigo 2º da Lei 

Complementar Municipal 10, de 01/06/22. 

IX- Realizar , de forma otimizada, as etapas da Avaliação de Desempenho dos Servidores do 

Quadro da Escola, analisando critérios, registros e observações realizadas ao longo do ano, 

cumprindo prazos estalecidos para o envio do documento. 

Art. 7º - Compete à SME organizar as vagas de acordo com os encaminhamentos/demandas de 

cada Unidade Escolar. 

Art. 8º- 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, Professor para o 

Ensino do uso da Biblioteca , 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. 9º - 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. 

Art. 10º - 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. 

Parágrafo Único - As aulas de Educação Física deverão ser organizadas e desenvolvidas em dias 

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

Art. 11- As turmas com alunos que tenham laudos médicos terão o número reduzido, 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. 12 - 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. 13 - O professor de apoio poderá atender de 1 a 3 alunos em uma mesma turma, podendo 

haver agrupamento de até 05 estudantes e agrupamentos pertinentes à necessidade do estudante, 

de acordo com análise pedagógica realizada pela Equipe Escolar e Equipe da SME, não sendo 



 

permitido mais de um professor de apoio por turma. 

 
§1º - Todas as matrículas do público alvo do Atendimento Educacional Especializado serão 

previamente analisadas, considerando o turno, oferta do transporte e a possibilidade de 

agrupamento conforme demanda da Escola ou Rede de Ensino. 

§ 2º - A equipe multiprofissional da Secretaria Municipal de Educação analisará o laudo médico 

do estudante que indique necessidade de suporte na comunicação alternativa, aumentativa ou no 

uso de recursos de tecnologias assistivas e definirá se é justificada a necessidade do Professor de 

Atendimento Educacional Especializado, observada a legislação vigente. 

§3º - Em caso de transferência do estudante do AEE para outra Unidade de Ensino da Rede 

Municipal, no mesmo turno, o professor de apoio deverá acompanhá-lo. 

§4º - Caso seja necessária a transferência do estudante do AEE para outra Unidade de Ensino da 

Rede Municipal, em turno diferenciado, ficará a cargo da SME e do Conselho Municipal de 

Educação a análise e definição do reenquadramento do servidor. 

§5º- 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 IV- ORGANIZAÇÃO DO QUADRO DA ESCOLA 

 
Seção I – Da carga horária obrigatória 

 
Art. 14- A Lei Complementar nº 02, de 25 de outubro de 2017, dispõe sobre a carga horária 

semanal do Diretor e Vice-Diretor de Unidade Escolar: 

I – Diretor de Unidade Escolar: 40 horas semanais. 

 
II- Vice-Diretor de Unidade Escolar: 25 horas semanais. 

 

 

Art. 15 - 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: 

 
A- Professor de Educação Básica – Educação Infantil - 

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. 

 
B- Professor de Educação Básica: Anos Iniciais 

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. 16 - 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. 

Art. 17- Cada Escola, através da Direção Escolar, deverá construir um cronograma de 

cumprimento de carga horária, contemplando todos os funcionários da Instituição (conforme 

segmento profissional), com embasamento nas legislações pertinentes, encaminhando-o para 

validação da SME,  até 30 de abril de 2023. 

Parágrafo Único- Compete aos diretores escolares encaminhar à SME lista atualizada do quadro 

de servidores da escola. 

Art. 18 - O Professor de Educação Básica cumprirá a carga horária, de acordo com cada função 

exercida, conforme tabela do Anexo III desta Resolução. 

Art. 19- O Especialista em Educação Básica /Supervisor Pedagógico cumprirá 25 (vinte e cinco) 

horas semanais. 

Art. 20- O Assistente Educacional deverá cumprir a carga horária semanal de 30 (trinta) horas. 

 
Art. 21- 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, cumprindo o tempo de intervalo entre as viagens na própria Unidade Escolar. 

§1º- De acordo com a Lei Complementar nº 02, de 25 de outubro de 2017, são funções do 

Monitor de Transporte Escolar executar tarefas relacionadas ao monitoramento e 

acompanhamento de crianças em veículos do transporte escolar e outras tarefas detalhadas no 

Plano de Cargos e Salários. 

§2º - Em comum acordo com os gestores da Escola e com a Equipe de Trabalho, os monitores de 

transporte podem desenvolver atividades de apoio no cotidiano escolar, de acordo com as 

necessidades da Escola e com as habilidades apresentadas pelo Monitor. 

$3º - O monitor 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. 22 - 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 - De acordo com a Lei Complementar nº 02, de 25 de outubro de 2017, são atribuições do 

Servente Escolar tarefas simples de manutenção, conservação de prédios escolares e ainda o 

preparo e distribuição de refeições a serem servidas aos alunos. 

§2º 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. 23 - 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. 

Parágrafo Único - O Assistente de Apoio 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. 

 

 
Seção II -Da Extensão da Carga Horária do Professor Efetivo 

Art. 24 - A carga horária semanal de trabalho do Professor de Educação Básica efetivo, regente 

de aulas, poderá ser acrescida de até 16 (dezesseis) horas-aula, para ministrar componente 

curricular para o qual seja habilitado na escola onde está em exercício, devendo todo o processo 

ser registrado em ata. 

§1° A extensão de carga horária, no ano letivo, será: 

I – obrigatória, no caso de professor com jornada semanal inferior a vinte e quatro horas, desde 



 

que: 

a) as aulas destinadas ao atendimento de demanda da escola sejam em cargo vago e no mesmo 

conteúdo da titulação do cargo do professor; e 

b) o professor seja habilitado no conteúdo do cargo de que é titular. 

c) haja compatibilidade de horários. 

 
 

II – opcional, quando se tratar de: 

a) aulas destinadas ao atendimento de demanda da escola, em conteúdo diferente da titulação do 

cargo do professor; 

b) aulas em caráter de substituição; ou 

c) professor que cumpra jornada semanal de vinte e quatro horas em seu cargo. 

 
 

III – permitida, em caráter excepcional, ao professor não habilitado no componente curricular 

das aulas disponíveis para extensão, desde que: 

a) não haja na Rede Municipal de ensino professor habilitado para assumir as aulas ainda que 

como convocado; 

§2º O servidor ocupante de dois cargos de professor somente poderá assumir extensão de carga 

horária se, no total, o número de aulas semanais não exceder a 32 (trinta e duas), excluídas desse 

limite as aulas obrigatórias por exigência curricular. 

§3º As aulas assumidas por exigência curricular serão computadas além do limite estabelecido 

no caput. 

§4º É vedada a extensão de carga horária ao professor excedente. 

§5º O professor efetivo regente de aulas a quem não for atribuído o número de 16 h/aulas deverá 

cumprir a carga horária faltosa em atividades a serem definidas pela Equipe Gestora da escola, 

validadas pela SME. 

§6º As atividades a serem definidas pela Equipe Gestora deverão incluir: monitoria de 

estudantes, substituição docente em caso de eventualidades, atividades de reforço, auxiliar nos 

trabalhos da biblioteca, em ações do projeto escolar e momentos de recreação. 

§7º A carga horária complementar deverá ser registrada no livro de ponto da Unidade Escolar. 



 

 

 

Art. 25 - É vedada a ampliação de carga horária do professor que se encontra nas seguintes 

situações: 

I – afastamentos legais; 

II – ajustamento funcional; 

III- situação de excedência; 

IV – com aulas decorrentes de desenvolvimento de projetos, ainda que autorizados pela 

SME/Turmalina . 

 
Seção III - Sobre Carga Horária Extraclasse/Módulo 2: 

Ar. 26 - O Diretor, no exercício das atribuições específicas de seu cargo e de sua liderança, é o 

responsável pela gestão pedagógica e administrativa da escola e, portanto, também responsável 

pelo processo de coordenação, programação e desenvolvimento das atividades extraclasse, 

observadas a legislação, a realidade e as peculiaridades da escola. Compete, pois, a cada 

Diretor Escolar ou Coordenador Escolar garantir o cumprimento efetivo dessas atividades, 

considerando sua importância para o crescimento profissional de sua equipe e o desenvolvimento 

das ações coletivas indispensáveis ao planejamento e à avaliação, na perspectiva de 

implementação do Projeto Político-Pedagógico e da construção de uma escola inclusiva, 

democrática e participativa, que garanta os direitos de aprendizagem a todos os estudantes. As 

reuniões de atividades extraclasse, de caráter coletivo, também chamadas de reuniões de Módulo 

II, são de cumprimento obrigatório pelos professores e devem ser programadas pela Direção 

Escolar, em conjunto com os Especialistas de Educação Básica, para o desenvolvimento de 

temas pedagógicos, administrativos ou institucionais de forma a atender às diretrizes do Projeto 

Político Pedagógico. 

Para desenvolvimento de algumas ações conjuntas com os professores como auxílio na 

elaboração de planos diários, projetos pedagógicos ou atendimento individualizado poderão ser 

aproveitados os horários vagos, entre uma aula e outra, bem como o período entre trocas dos 

turnos, com o gerenciamento da Direção da Escola. Lembrando que nenhuma estratégia utilizada 

para cumprimento da carga horária das atividades extraclasse desobriga o professor de participar 

das reuniões coletivas de até 2h semanais, programadas pela escola e que podem ser acumuladas 



 

para utilização dentro de um mês. 

 
 

§1º - Os Diretores e Coordenadores de Escola deverão lavrar Ata do Módulo II, que serão 

anexadas em cadernos ou livros próprios para o devido registro do cumprimento da atividade e 

recolhimento de assinaturas. 

§2º - O cumprimento de 1/3 da carga horária de professor destinada às atividades extraclasse 

deverá ser realizado conforme orientações e Anexos específicos constantes desta Resolução. 

§3º – Durante as aulas de Educação Física e de Biblioteca, os professores Regentes e 

Professores de Apoio deverão permanecer na Escola, cumprindo a carga horária, que será 

computada na Carga Horária Extra, constante na Carga Horária do Professor. 

§4 - O professor Regente não poderá se ausentar da Escola durante as aulas ministradas pelo 

Professor para o Ensino do Uso da Biblioteca, uma vez que deverá acompanhar o trabalho 

realizado nas aulas de Biblioteca, visto que é de sua responsabilidade o acompanhamento da sua 

turma. 

Seção IV- Da Atribuição de turmas, aulas e funções 

 
 

Art. 27 - 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 e Processos Seletivos vigentes em cada área. As vagas remanescentes serão 

oferecidas aos servidores contratados, respeitando a lista do Concurso Público de 2018 e 

Processo Seletivo de 2022, tendo em vista a sua validade por um (01) ano - Concurso Público - 

e 01 (um) ano - Processo Seletivo- com posterior prorrogação por igual período no caso do 

processo seletivo. 

Art. 28- 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 , Educação Física e Inglês. 



 

Art. 29- 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 prazo limite para atendimento do professor eventual é de 15 (quinze) dias. Se o afastamento do 

professor titular for prorrogado por período superior a 15 (quinze) dias, será aberto edital para 

designação de professor substituto. 

§ 3º - 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. 30 - Os professores em ajustamento, ou seja, aqueles que possuem um laudo médico que 

lhes assegura o afastamento das atividades inerentes à sua função, e servidores excedentes 

exercerão atividades de Professor Recuperador, Professor Eventual, Assistente Educacional, 

Professor em uso da Brinquedoteca, Professor para o Uso da Biblioteca, respeitando sempre a 

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

alunos matriculados. 

Art. 31- Nas turmas de Educação Infantil e do Fundamental Anos Iniciais- do 1º ao 5° ano - e 

Anos Finais – 6º ao 9º - conforme diretrizes da Educação Especial, estabelecidas pela 

Resolução SEE nº 4.256/2020, o professor da turma do aluno com necessidade especial é o 

professor regente, o qual deverá possuir a formação exigida conforme o seguimento ou área 

específica. O professor de apoio à Comunicação, Linguagem e Tecnologias Assistivas tem como 

função apoiar o processo de ensino junto ao regente da turma, devendo apresentar a formação de 

graduação ou pós-graduação na área da Educação Especial. 

Art. 32- 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 e processos seletivos 

vigentes , 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 e Processos Seletivos vigentes, 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: 

A) Creches 

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

 
 

§3º- Anos Finais - 6º ao 9º Ano. 

A)   Se houver mais vagas, estas serão oferecidas aos efetivos, mesmo que em listas distintas. 

Para a designação, serão respeitados os mesmos critérios. 

Art. 33 - 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. 34 – O docente II em situação de excedência - (6º ao 9º ano) - realizará trabalho de Reforço 

Escolar, Secretaria Escolar, Brinquedoteca, Professor para o Ensino do Uso da Biblioteca, dentre 

outras funções, inclusive a de Professor de Apoio, de acordo com a sua habilitação e conforme 

necessidades e demandas da SME. 

Art. 35 – O Professor recuperador deverá atuar nas séries iniciais e finais do Ensino 

Fundamental, realizando atividades de apoio complementar com os 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. O atendimento será oferecido de acordo com a análise das demandas apresentadas, 

a ser realizada pela Equipe da SME. 

 
Art. 36- As vagas para a função de Professor para o Ensino do Uso da Biblioteca/Mediador de 

Leitura serão preenchidas observando-se os seguintes critérios: 

- Professor efetivo regente de turma ou professor efetivo regente de aulas, do quadro excedente. 

- Professor efetivo regente de turmas ou regente de aulas que tenha laudo cujas limitações e ou 

definições não o impeçam de exercer as atribuições da função; 

 
Art. 37- As vagas de Professor para o Ensino do Uso da Biblioteca não assumidas por 

professores efetivos  regentes de turma ou de aulas serão encaminhadas para designação. 

§ 1º - Os contratos dos designados para a função de Professor para o Ensino do Uso da 

Biblioteca poderão ser rescindidos, caso se conclua pela necessidade da redução do quadro de 

pessoal da Secretaria Municipal de Educação. 

 
Art. 38- No ato da atribuição dos cargos e funções aos servidores efetivos e no ato da contratação 

dos servidores designados, ambos deverão assinar uma declaração de ciência dos dispostos nesta 

Resolução e de concordância quanto a suas atribuições, competências e responsabilidades, 

constantes nos termos desta Resolução. ( Anexo V) 



 

 

 

Seção V - Do Remanejamento de Servidores Para Outras Unidades Escolares 

 
 

Art. 39 - O professor a quem não for atribuída regência de turma ou de aulas, função de 

Professor para Ensino do Uso da Biblioteca - Mediador de Leitura ou de Professor para 

Substituição Eventual de Docente, ou outras atribuições específicas do cargo em projetos 

autorizados pela SME/Turmalina , ou que ainda fique sem atribuições em decorrência de fusão 

de turmas, de transferências, agrupamentos ou remanejamentos de estudantes do Atendimento 

Educacional Especializado, deverá ser remanejado imediatamente para Unidade Escolar da Rede 

Municipal de Ensino - respeitado o horário de turno de trabalho -   na qual haja quantititativo 

e/ou demanda necessários para que o servidor seja encaixado no quadro. No caso do professor 

designado, se optar por não atender às disposições descritas neste artigo, estará sujeito à rescisão 

contratual e será aberto Edital para o preenchimento da vaga, se for o caso. 

§1º - O professor de AEE- efetivo ou designado - poderá ser remanejado para outra Instituição, 

conforme necessidade avaliada por Equipe da SME. Caso o estudante atendido seja transferido 

para outra Instituição onde não seja possível integrá-la a algum agrupamento já existente, o 

professor de AEE deverá acompanhar a criança para a Instituição para a qual foi transferida, 

respeitado o horário do seu turno de trabalho, se o servidor atuar em outra Instituição. 

§2º - Caso o estudante de AEE matriculado em Escola da Rede Municipal seja transferido para a 

Escola da Rede Estadual, o professor de apoio efetivo poderá ser reintegrado no quadro de 

servidores, conforme análise e definição da SME. No caso de o professor de apoio ser designado, 

poderá ser feita a rescisão contratual. 

§3º- No ato da atribuição da função de Professor de Apoio a servidor do quadro Efetivo ou da 

designação de servidor para o exercício da função, os servidores deverão assinar uma declaração 

de ciência e de concordância quanto a suas atribuições, competências e responsabilidades, em 

consonância com as legislações pertinentes ao AEE. (Anexo V) 

Artigo: 40 - A quantificação de vice-diretores necessária para assegurar o funcionamento das 

escolas será efetuada de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 02, de 25 de outubro 

de 2017 e de acordo com o número de matrículas e turnos registrados no SUCEM. 



 

 
 
 

§ 1º A solicitação de designação ou dispensa de servidor da função de vice-diretor deverá ser 

encaminhada para providências ao setor responsável, no decorrer do ano letivo, em caso de 

aumento ou redução do número de matrículas ou turnos, que implique na alteração do 

quantitativo de vice-diretor da unidade escolar. 

§ 2º- No caso de surgimento da necessidade de provimento do cargo de Vice-Diretor em função 

do aumento de matrículas na Instituição Escolar, o Colegiado Escolar indicará servidor que 

atenda os critérios estabelecidos abaixo: 

I - Servidor efetivo lotado na Rede Municipal de Educação; 

II. O ocupante do cargo de Vice Diretor será exercido por profissional de ensino que tenha, no 

mínimo, experiência de dois anos na Rede Municipal de Educação de Turmalina, como docente e 

ainda titulação mínima em Nível Superior ou esteja cursando. 

III- Caso nenhum servidor efetivo coloque o nome para apreciação do Colegiado Escolar, a 

consulta se estenderá para os servidores designados que se encaixam no inciso II . 

 
Art. 41 - O cargo de Secretário de Escola, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, será 

exercido por Assistente Educacional; efetivo ou classificado em Processo Seletivo específico . 

Seção VI – Formação Continuada 

 
Art. 42: Será dada continuidade ao Programa de Formação Continuada na Rede Municipal de 

Educação do município de Turmalina, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação, em 

parceria com outras Secretarias Municipais, Instituições Municipais de Ensino e outras 

parcerias com Autarquias, Instituições, Fundações, Associações e Empresas Privadas, em 

conformidade com as diretrizes estabelecidas pela BNCC. 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 – Anos Iniciais) 

III – Professor regente (Ensino Fundamental – Anos Finais) 

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 

XIII – Diretor e Vice-diretor 

 
 

Artigo 43- Todos os servidores que compõem o quadro da Unidade Escolar deverão realizar as 

tarefas que são de sua competência em relação aos registros Escolares, a fim de se mantenham 

atualizados: 

I- Projeto Político Pedagógico 

II- Regimento Escolar 

III- PDI 

IV- Portfólios 

V- Diário On Line/Síntese 

VI- Cadernetas ( Caso seja necessário) 

VII- Livros de Ponto 

VIII- Agendas dos Estudantes 

§ 1º - Posteriormente, será publicada uma Nota Técnica pela SME, especificando as atribuições e 

as responsabilidades pertinentes a cada segmento em relação à regulamentação desses registros. 

 
Seção VII- Outras situações 

 
 

Art. 44 – 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 31 de 

março de 2023, 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. 45- 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.46- 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 e/ou processos seletivos vigentes. 

 
§ 1º- Caso se esgote a lista de servidores efetivos e a lista do Concurso e/ou processos seletivos 

vigentes, será publicado um Edital específico, 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 da 

Equipe Escolar e Setor Pedagógico da SME, pelo planejamento, construção e organização dos 

conteúdos a serem trabalhados, seguindo as diretrizes da EJA. 

 
Art. 47- As trocas ocorrerão até 28 de fevereiro de 2023. 

§ 1º - 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 que 

já estiverem com contrato vigente, atuando no quadro de servidores da Rede Municipal de 

Educação. 



 

§2- Será permitida apenas 01(uma) troca durante o ano, após a data de 28/02/23, exceto para os 

profissionais – primeiramente os efetivos, posteriormente aos designados - que estejam atuando 

na zona rural e manifestem interesse, caso surja alguma vaga na zona urbana. 

§3- Os cargos vagos que surgirem no decorrer do ano serão ofertados primeiramente aos 

servidores efetivos e, posteriormente, aos servidores designados. 

§ 4º - As situações inéditas, que não constam no quadro inicial de turmas e funções distribuídas 

no início do ano letivo, que surgirem no decorrer do ano letivo – novas turmas, matrículas 

recebidas de Estudantes de AEE da Rede Estadual e da Rede Privada, em decorrência de possível 

transferência – deverão ser ofertadas, prioritariamente, aos servidores efetivos, e , na sequência, 

aos servidores designados, de acordo com sua formação e ou habilitação. 

§ 5º - 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 na 

Rede Estadual ou em situações funcionais de natureza privada. 

Art. 48- 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. 

 

Art. 49 – 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. 50- Os laudos médicos e atestados médicos serão avaliados por médico perito da Prefeitura 

Municipal de Turmalina. 



 

Art. 51 – 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. 

§ 6º - Compete à SME , de acordo com as informações constantes no Processo de Acúmulo de 

Cargos apresentado pelo Servidor, encaminhar à Instituição de esfera Federal, Estadual e ou de 

outro Município, onde o mesmo atua em uma segunda designação, ofício comunicando o seu 

afastamento e cópia de atestados e/ou laudos médicos constantes da sua pasta funcional. 

Art. 52 - 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 e cumprimento do Decreto Municipal 73/2022. 

CAPÍTULO VI – DAS FÉRIAS-PRÊMIO 

 
Art. 53 - As férias-prêmio dos servidores estão disciplinadas no inciso IV, Art. 57 , da Lei 

1.608/2011 e artigo 136 do Estatuto dos Servidores Municipais, Lei 52/1952. 

§1º- O servidor com direito e interesse a gozo de férias-prêmio deverá protocolar na Secretaria 



 

Municipal de Educação o requerimento para os afastamentos. 

 
§2º As situações consideradas de caráter emergencial e excepcional poderão merecer autorização 

especial, por parte das Secretarias Municipais de Educação e de Administração, desde que 

devidamente protocolizadas com fundamentada exposição de motivos, justificando a necessidade 

de liberação. 

Art. 54- Para efeito de fruição de férias-prêmio, observar-se-ão os critérios fixados nesta 

resolução. 

§ 1º- O afastamento de servidor da Secretaria Municipal de Educação , para gozo de férias- 

prêmio, será concedido após conveniência e análise da Secretaria Municipal de Educação e da 

Secretaria Municipal de Administração. 

§ 2º - Considera-se conveniente e oportuno para os fins desta Resolução: 

I – a ausência de prejuízos ou interferência na continuidade da prestação do serviço público; 

II – a inexistência de gastos para a Administração Pública que superem os limites legais de 

gastos com pessoal em razão da substituição do servidor afastado, seja por contratação, 

prorrogação de jornada ou execução de serviços por jornada extraordinária. 

III- a existência de servidores disponíveis para absorção das funções desempenhadas pelo 

servidor afastado. 

IV- outros fatores que possam afetar a qualidade e eficiência dos serviços públicos. 

 
Art.55 – Reconhecido o direito do servidor pelos procedimentos próprios, ficará assegurado o 

gozo de férias-prêmio, oportunamente, atendidos os requisitos para a sua concessão e a 

conveniência administrativa. 

Art. 56- O processo de solicitação de gozo de férias-prêmio, de iniciativa do servidor, deverá ser 

feito com o preenchimento e protocolização de requerimento próprio, observadas as seguintes 

datas: 

I - No mês de janeiro de 2023, para os servidores que pretendam gozá-las no primeiro semestre 

de 2023. 

II- No mês de maio de 2023, para os servidores que pretendam gozá-las a partir do segundo 



 

semestre de 2023. 

 
Art. 57- As férias -prêmio deverão ser concedidas sempre que possível, porém, resguardando o 

interesse público, razão pela qual o número de servidores contemplados , em um mesmo período, 

não deverá ultrapassar o quantitativo que comprometa o funcionamento das unidades da 

Secretaria Municipal de Educação. 

§1º - É de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, em conjunto com as chefias 

das unidades administrativas, estabelecerem controles, com vistas às instruções de eventuais 

requerimentos de férias-prêmio e ao cumprimento do exigido no caput. 

§2º- Salvo casos de comprovada relevância ou excepcionalidade, consubstanciados no 

atendimento ao princípio da razoabilidade, a serem julgados pela Secretaria Municipal de 

Educação e Secretaria de Administração, os pedidos de férias-prêmio , apresentados em 

desacordo com os prazos previstos nesta Resolução, serão indeferidos. 

Art. 58- No caso de processos de habilitação ao gozo de férias-prêmio em número superior ao 

conveniente para a Administração, nos termos previstos nesta Resolução, a prioridade para a 

concessão, contemplará, pela ordem, o servidor que: 

I – tiver implementado os requisitos para a aposentadoria; 

II- Tiver a data do protocolo do requerimento mais antiga; 

III- Possuir a idade maior; 

IV_ Contar com o maior tempo de efetivo exercício no cargo que lhe proporcionou o direito às 

férias-prêmio; 

V- Contar com o maior tempo de serviço público. 

 
Art. 59- Constatada a impossibilidade de deferimento do processo de férias-prêmio na forma 

requerida pelo servidor, em razão do número de servidores que já tiveram o processo deferido ou 

diante da conveniência e oportunidade da Administração, esta deverá manifestar, de forma 

fundamentada, dando ciência ao requerente. 

Art.60 – Uma vez protocolizado o requerimento de férias-prêmio, havendo posterior desistência 

do servidor em gozá-las, na forma requerida, ou outra alteração que demandar, é de 

responsabilidade do servidor oficializar tal decisão ou pedido de alteração, também via 



 

requerimento e protocolo, com antecedência mínima de 30 ( trinta) dias antes da data do eventual 

início de gozo, pleiteada no requerimento inicial. 

 

Art. 61 - Poderá o chefe da repartição ou serviço organizar no mês de dezembro a escala de 

férias para o ano seguinte, que poderá alterar de acordo com as conveniências do serviço. 

 

Art.62 - É proibida a acumulação de férias, salvo as de féria- prêmio com as anuais. 

 
 

CAPÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 

Art. 63- Compete ao Secretário Municipal de Educação, assessorado pelo Departamento Jurídico 

da Prefeitura Municipal de Turmalina, fiscalizar permanentemente o cumprimento do disposto 

nesta Resolução e providenciar: 

I - autorização, em caráter provisório, para a formação de turma com matrícula inferior aos 

parâmetros definidos nos do Anexos desta Resolução; 

II - mobilização da equipe técnica, especialmente dos Coordenadores Pedagógicos , para 

verificação dos ajustes promovidos pelas escolas; 

III - processamento do remanejamento, por conveniência do ensino, de servidor excedente para 

outra escola da mesma localidade, onde houver necessidade de contratação 

temporária/convocação ou onde possa ser aproveitado em função exercida por contratado 

temporário/convocado ou por professor com extensão de carga horária; 

IV - registro imediato, nos Sistemas Síntese e no SUCEM, de todas as alterações ocorridas. 

 
 

Art. 64- Caberá pedido de reconsideração contra as decisões administrativas referentes à 

aplicação do disposto nesta Resolução, observado o seguinte: 

I – o pedido, contendo fundamentação clara e sucinta, será dirigido à autoridade que proferiu a 

decisão e deverá ser protocolado na SME, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da 

ciência, pelo interessado, do teor da decisão; 

II – a autoridade administrativa que receber o pedido terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para 

decidir sobre sua procedência ou improcedência, e dar ciência ao interessado, formalmente; 

III – da decisão proferida caberá recurso à autoridade imediatamente superior, no prazo de 3 



 

(três) dias úteis, contados a partir da ciência, pelo interessado, do teor da decisão; 

IV – a decisão definitiva será comunicada, formalmente, ao requerente em até 15 (quinze) dias 

úteis, contados do recebimento do recurso. 

Parágrafo único - O recurso não terá efeito suspensivo e em hipótese alguma será conhecido 

quando interposto fora do prazo, quando não contiver fundamentação clara e precisa ou quando 

interposto por quem não seja legitimado. 

Art. 65 - As situações excepcionais poderão ser analisadas pela Secretaria Municipal de 

Educação e Conselho Municipal de Educação, e caso se conclua a viabilidade, encaminhadas ao 

Serviço de Inspeção da Superintendência Regional de Ensino de Diamantina. 

 

Art. 66 - Será responsabilizada administrativamente a autoridade que descumprir as normas 

previstas nesta Resolução. 

 

Art. 67 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 

disposições contrárias. 

 

Art 68 - Os casos omissos nesta resolução serão discutidos e resolvidos entre Secretaria 

Municipal de Educação e Conselho Municipal de Educação. 

Turmalina/MG, 30 de dezembro 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 

Turma Nº de crianças Nº de profissionais 

Maternal I Mínimo de 10 e máximo de 15 2 assistentes de apoio 

Maternal II Mínimo de 15 e máximo de 18 1 Docente e 01 assistente de apoio 

Maternal III Mínimo de 18 e máximo de 20. 1 Docente e 01 assistente de apoio 

 
Pré-escola 

 

Turma Nº de crianças Nº de profissionais 

1º Período Mínimo de 18 e máximo de 20. 1 Docente 

2º Período Mínimo de 20 e máximo de 25. 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 - 



 

Critérios para contratação de serventes escolares / Pré-escola, Anos iniciais e finais do Ensino 

Fundamental. 

 

ANEXO II 
 

 

A) 

1- A escola terá direito a uma servente por turno. 

1- 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, Centro Municipal de Educação 

Infantil Manoel José Ferreira da Costa 

 
 

Número Serventes 

De 01 a 70 crianças 02 serventes por turno 

De 71 a 120 crianças 03 serventes por turno 



 

C- Critérios para contratação de serventes escolares do Centro Municipal de Educação Infantil 

Manoel José Ferreira da Costa 

  

De 121 a 161 04 serventes por turno 

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

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

 
 

 

O quantitativo de serventes escolares do ProInfância Manoel José Ferreira da Costa será 

definido de acordo com o número de matrículas recebidas ( ver tabela anterior – Anexo 

II – Item B) , podendo ser ampliado em função do aumento de turmas e em função da 

estrutura do prédio. 

 
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 há 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, de acordo com o número de 

matrículas. 



 

Anexo III - Da carga horária semanal 

 
 

A- Docente da Educação Infantil (Creches e Pré-escola) 
 

 

Carga horária Docência Jornada extra 

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

e 04h30min de livre escolha. 

 

 
B- 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. 

 

 
C- 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 IV 

 

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 

        

        

        

        

        



ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO A QUE SE REFEREM O ARTIGOS 38 E PARÁGRAFO 3º DO 

ARTIGO 39, DA RESOLUÇÃO 02 DA SME, DE 30/12/2022. 

01- DADOS DO SERVIDOR: 

A- NOME:   

B- RG   

C- CPF   

D- ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO: 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

E- TELEFONE PARA CONTATO:    

02- DESCRIÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO:     

03- FORMA DE ADMISSÃO: 

( ) NOMEAÇÃO ( ) DESIGNAÇÃO ( ) EFETIVAÇÃO ( ) CONTRATO 

04- UNIDADE ESCOLAR DE EXERCÍCIO:    

05- TURNO(S) DE TRABALHO: ( ) MATUTINO ( ) VESPERTINO ( ) 

NOTURNO 

DECLARO , PARA OS FINS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, QUE TENHO CIÊNCIA DOS TERMOS 

DISPOSTOS NA RESOLUÇÃO 02/2022, A QUAL 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 2023 E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS . DECLARO, AINDA, ESTAR CIENTE DAS ATRIBUIÇÕES, 

COMPETÊNCIAS, RESPONSABILIDADES E NORMATIVAS CONSTANTES NOS TERMOS DESSA 

RESOLUÇÃO, NO QUE SE REFERE AO EXERCÍCIO DO(S) CARGO(S) E/OU FUNÇÕES A MIM 

ATRIBUIDO(S). 

 

TURMALINA,         DE DE    

 

 

 
 

ASSINATURA DO DECLARANTE 



 

 

 



 

 

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). 



 

 


