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DECRETOS

rerão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.

DECRETO Nº 7216, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017

Artigo 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

“APROVA OS PROJETOS E MEMORIAIS DO PLANO DE EDIFICAÇÃO
DO CONDOMÍNIO PLURIDOMICILIAR HORIZONTAL DE PROPRIEDADE DE TEREZINHA DE QUEIROZ RIBEIRO E OU SUCESSORES”

Paulínia, 10 de novembro de 2017.

O cidadão DIXON RONAN CARVALHO, Prefeito do Município de Paulínia,
no uso das atribuições de seu cargo e nos termos previstos no Quadro
I – RES - 8 – Pluridomiciliar, Conjunto Habitacional Horizontal III, com supedâneo no artigo 8º, inciso VIII, da Lei nº Complementar nº 60, de 13 de
abril de 2016, que dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo
no Município de Paulínia, e com base nos elementos constantes do Protocolado Administrativo nº 6391/2015 e juntadas,

DIXON RONAN CARVALHO
Prefeito Municipal
Lavrado na Secretaria dos Negócios Jurídicos e publicado no Gabinete do
Prefeito, na data supra.
REGINALDO ANTONIO VIEIRA
Secretário Municipal de Chefia de Gabinete
DR. LUCIANO ALMEIDA CARRER
Secretário dos Negócios Jurídicos

D E C R E T A:
Artigo 1º - Ficam aprovados os projetos e memoriais dos planos de edificação do Condomínio Pluridocimilar Residencial Horizontal de propriedade de TEREZINHA DE QUEIROZ RIBEIRO E OU SUCESSORES, à ser
edificado na gleba de terras A4-B, oriunda da subdivisão da Gleba A-4,
da subdivisão do Remanescente do lote 6, situada próximo à Estrada
de Betel, objeto da matrícula nº 22.930 do 4º Oficial Registro de Imóveis
de Campinas - SP, Quadra S/D, Quarteirão nº 2198, cadastro imobiliário nº 940.120.231.092.000, no Bairro Betel, com área total de terreno
de 8.187,66m², situado na Avenida Constante Pavan, n° 962, tudo em
conformidade com as plantas e memoriais constantes do protocolado nº
6391/2015 e juntadas.
Artigo 2º - O empreendimento é aprovado por este Decreto, de acordo com
o artigo 8º, inciso VIII, da Lei Complementar nº 60, de 13 de abril de 2016,
e seu Anexo identificado como Quadro I, e enquadra-se na Categoria Residencial 8 - Pluridomiciliar – Conjunto Habitacional Horizontal III, devendo
obedecer às condições de ocupação previstas para a Zona Especial de
Interesse Social (ZEIS).
Artigo 3º - O empreendimento deverá cumprir todas as exigências previstas
na legislação para a categoria, além de ser equipado com lixeira para uso
comum interna, com porta de acesso para a calçada.
Artigo 4° - A expedição do “Habite-se” será condicionada à comprovação
da interligação do empreendimento às redes públicas de energia elétrica,
água e esgoto.
Artigo 5º - A Secretaria Municipal de Planejamento e Controle Urbano procederá à efetiva fiscalização do cumprimento das exigências previstas na
legislação referida neste Decreto e demais normas edilícias aplicáveis ao
assunto.
Artigo 6º - As despesas decorrentes da execução do presente Decreto cor-

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N.º 1024/2017

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO.
O cidadão DIXON RONAN CARVALHO, Prefeito do Município de Paulínia,
usando das atribuições legais de seu cargo e para que se dê cumprimento
ao que estabelece a Seção II Da Nomeação da Lei Complementar Municipal n.º 17 de 09/10/2001, pela presente,
R E S O L V E:
I – Nomear o (a) Sr. (a) GABRIELA CORREA BRAGA, portador (a)
da cédula de identidade RG n.º MG-8.453.039 – PC/MG e CPF n.º
011.656.286-27, a partir de 13/11/2017, para exercer o cargo efetivo de
PROCURADOR junto à (o) SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS
JURÍDICOS em virtude de sua classificação em 21º lugar, no Concurso Público n.º 01/2016 homologado em 06/12/2016, pelo Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis da Administração Direta da Municipalidade de
Paulínia.
II – Nos termos do artigo 12 da Lei Complementar n.º 17, de 09/10/2001, o
(a) referido (a) servidor (a) assinará Termo de Posse e apresentará declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio, e declaração de
que não exerce outro cargo, emprego ou função pública inacumulável, sob

Expediente: A publicação do Semanário Oficial do Município de Paulínia obedece à Lei 1.753 de 09/11/93, que cria a Imprensa Oficial do Município de Paulínia. Este Semanário veicula atos oficiais do Município, e outros
atos de interesse do Executivo e da Câmara Municipal. Sua produção está sob a responsabilidade do Gabinete do Prefeito (Serviço de Expediente e Departamento de Comunicação Social), Secretaria de Planejamento e
Coordenação (Serviço de Informática) e Secretaria de Negócios Jurídicos. Versão Digital.
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as penas da Lei.

PORTARIA N.º 1026/2017

III – O (a) servidor (a) nomeado (a) estará sujeito a estágio probatório por
período de três anos, de acordo com artigo 16 do Estatuto.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 14 de novembro de 2017.
DIXON RONAN CARVALHO
Prefeito Municipal
Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP
e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na
data supra.

PORTARIA N.º 1025/2017

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO.
O cidadão DIXON RONAN CARVALHO, Prefeito do Município de Paulínia,
usando das atribuições legais de seu cargo e para que se dê cumprimento
ao que estabelece a Seção II Da Nomeação da Lei Complementar Municipal n.º 17 de 09/10/2001, pela presente,

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO.
O cidadão DIXON RONAN CARVALHO, Prefeito do Município de Paulínia,
usando das atribuições legais de seu cargo e para que se dê cumprimento
ao que estabelece a Seção II Da Nomeação da Lei Complementar Municipal n.º 17 de 09/10/2001, pela presente,
R E S O L V E:
I – Nomear o (a) Sr.(a) JESSICA ZANCO LADEIRA, portador(a) da cédula
de identidade RG n.º 48.657.226-2 – SSP/SP e CPF n.º 411.117.878-24, a
partir de 13/11/2017, para exercer o cargo efetivo de PROCURADOR junto
à (o) SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS em virtude
de sua classificação em 20º lugar, no Concurso Público n.º 01/2016 homologado em 06/12/2016, pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis
da Administração Direta da Municipalidade de Paulínia.
II – Nos termos do artigo 12 da Lei Complementar n.º 17, de 09/10/2001, o
(a) referido (a) servidor (a) assinará Termo de Posse e apresentará declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio, e declaração de
que não exerce outro cargo, emprego ou função pública inacumulável, sob
as penas da Lei.
III – O (a) servidor (a) nomeado (a) estará sujeito a estágio probatório por
período de três anos, de acordo com artigo 16 do Estatuto.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 14 de novembro de 2017.
DIXON RONAN CARVALHO
Prefeito Municipal

R E S O L V E:
I – Nomear o (a) Sr. (a) DIEGGO RONNEY DE OLIVEIRA, portador(a)
da cédula de
identidade RG n.º 60.308.558-1-SSP/SP e CPF n.º
996.823.113-49, a partir de 13/11/2017, para exercer o cargo efetivo de
PROCURADOR junto à (o) SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS
JURÍDICOS em virtude de sua classificação em 22º lugar, no Concurso Público n.º 01/2016 homologado em 06/12/2016, pelo Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis da Administração Direta da Municipalidade de
Paulínia.
II – Nos termos do artigo 12 da Lei Complementar n.º 17, de 09/10/2001, o
(a) referido (a) servidor (a) assinará Termo de Posse e apresentará declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio, e declaração de
que não exerce outro cargo, emprego ou função pública inacumulável, sob
as penas da Lei.
III – O (a) servidor (a) nomeado (a) estará sujeito a estágio probatório por
período de três anos, de acordo com artigo 16 do Estatuto.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 14 de novembro de 2017.
DIXON RONAN CARVALHO
Prefeito Municipal
Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP
e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na
data supra.

Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP
e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na
data supra.

PORTARIA N.º 1027/2017
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO.
O cidadão DIXON RONAN CARVALHO, Prefeito do Município de Paulínia,
usando das atribuições legais de seu cargo e para que se dê cumprimento
ao que estabelece a Seção II Da Nomeação da Lei Complementar Municipal n.º 17 de 09/10/2001, pela presente,
R E S O L V E:
I – Nomear o (a) Sr.(a) DIEGO MARQUES SANTANA, portador(a) da cédula de identidade RG n.º 36.575.524-2 – SSP/SP e CPF n.º 395.770.88856, a partir de 13/11/2017, para exercer o cargo efetivo de PROCURADOR
junto à (o) SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS em
virtude de sua classificação em 19º lugar, no Concurso Público n.º 01/2016
homologado em 06/12/2016, pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis
da Administração Direta da Municipalidade de Paulínia.
II – Nos termos do artigo 12 da Lei Complementar n.º 17, de 09/10/2001, o
(a) referido (a) servidor (a) assinará Termo de Posse e apresentará declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio, e declaração de
que não exerce outro cargo, emprego ou função pública inacumulável, sob
as penas da Lei.
III – O (a) servidor (a) nomeado (a) estará sujeito a estágio probatório por
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Paulínia, 14 de novembro de 2.017.

período de três anos, de acordo com artigo 16 do Estatuto.

REGINALDO ANTONIO VIEIRA
Secretário Chefe de Gabinete

CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 14 de novembro de 2017.
DIXON RONAN CARVALHO
Prefeito Municipal

Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP
e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na
data supra.

Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP
e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na
data supra.

PORTARIA N.º 1030/2017.

PORTARIA N.º 1028/2017
EXONERA OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.
O cidadão DIXON RONAN CARVALHO, Prefeito do Município de Paulínia,
usando das atribuições legais de seu cargo, pela presente,
R E S O L V E:
I – Exonerar, o servidor JERONYMO NAZARIO JUNIOR do CPF nº
868.108.988-91, matrícula funcional 13.068-0, lotado na Secretaria Municipal de Administração, do cargo de provimento em comissão de Chefe de
Gabinete de Secretário, junto a Secretaria Municipal de Administração.
II - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 14 de novembro de 2.017.

CONCEDE AUTORIZAÇÃO PARA SERVIDOR DIRIGIR CARRO OFICIAL.
O cidadão REGINALDO ANTONIO VIEIRA, Secretário Chefe de Gabinete
do Município de Paulínia, usando das atribuições legais de seu cargo, pela
presente,
R E S O L V E:
Art. 1º - Fica AUTORIZADO o(a) servidor(a) KLEBER CORREA DIAS, matrícula nº 7207-9, CNH
01695637990 Categoria B, validade 06/05/2021
a dirigir veículo oficial pertencente a frota municipal.
Art. 2º - O servidor de que trata esta concessão, responsabilizar-se-á pelo
zelo e conservação do bem público, assim como por eventuais multas por
infração de trânsito que lhe forem imputadas, mediante a celebração de
Termo de Autorização.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 14 de novembro de 2.017.

DIXON RONAN CARVALHO
Prefeito Municipal
Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP
e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na
data supra.

REGINALDO ANTONIO VIEIRA
Secretário Chefe de Gabinete
Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP
e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na
data supra.

PORTARIA N.º 1029/2017.
CONCEDE AUTORIZAÇÃO PARA SERVIDOR DIRIGIR CARRO OFICIAL.
O cidadão REGINALDO ANTONIO VIEIRA, Secretário Chefe de Gabinete
do Município de Paulínia, usando das atribuições legais de seu cargo, pela
presente,
R E S O L V E:
Art. 1º - Fica AUTORIZADO o(a) servidor(a) FRANCILEIDE DA SILVA FEITOSA, matrícula nº 13.054-0, CNH 03670007127 Categoria B, validade
26/01/2020 a dirigir veículo oficial pertencente a frota municipal.
Art. 2º - O servidor de que trata esta concessão, responsabilizar-se-á pelo
zelo e conservação do bem público, assim como por eventuais multas por
infração de trânsito que lhe forem imputadas, mediante a celebração de
Termo de Autorização.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.

PORTARIA N.º 1031/2017.
CONCEDE AUTORIZAÇÃO PARA SERVIDOR DIRIGIR CARRO OFICIAL.
O cidadão REGINALDO ANTONIO VIEIRA, Secretário Chefe de Gabinete
do Município de Paulínia, usando das atribuições legais de seu cargo, pela
presente,
R E S O L V E:
Art. 1º - Fica AUTORIZADO o(a) servidor(a) MARTA AGUIRRE BRANT
DE CARVALHO, matrícula nº 3964-0, CNH 04177930076 Categoria B,
validade 20/07/2022 a dirigir veículo oficial pertencente a frota municipal.
Art. 2º - O servidor de que trata esta concessão, responsabilizar-se-á pelo
zelo e conservação do bem público, assim como por eventuais multas por
infração de trânsito que lhe forem imputadas, mediante a celebração de
Termo de Autorização.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
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CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.

ERRATA

Paulínia, 14 de novembro de 2.017.
REGINALDO ANTONIO VIEIRA
Secretário Chefe de Gabinete
Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP
e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na
data supra.

PORTARIA N.º 1032/2017.
CONCEDE AUTORIZAÇÃO PARA SERVIDOR DIRIGIR CARRO OFICIAL.
O cidadão REGINALDO ANTONIO VIEIRA, Secretário Chefe de Gabinete
do Município de Paulínia, usando das atribuições legais de seu cargo, pela
presente,
R E S O L V E:
Art. 1º - Fica AUTORIZADO o(a) servidor(a) TONI ROBERTO DA SILVA
GUIMARÃES, matrícula nº 12.826-0, CNH 01804310664 Categoria B, validade 31/10/2022 a dirigir veículo oficial pertencente a frota municipal.
Art. 2º - O servidor de que trata esta concessão, responsabilizar-se-á pelo
zelo e conservação do bem público, assim como por eventuais multas por
infração de trânsito que lhe forem imputadas, mediante a celebração de
Termo de Autorização.

Secretaria Municipal de Recursos Humanos
Na publicação da Portaria nº 1021/2017 no Semanário Oficial do Município
de Paulínia, do dia 01 de novembro de 2017,
Edição nº. 1273,
ONDE SE LÊ:
“Márcio Rosa Santos – Matrícula nº 12.989-5
Marilene Campos Almeida Fraga – Matrícula nº 12.423 – 0
Debora Cristina de Jesus – Matrícula nº 9619-0
Aparecido Donizete de Oliveira – Matrícula nº 12.871-6
Francileide da Silva Feitosa – Matrícula nº 13.054-0
Marcelo Domingos de Souza – Matrícula nº 12.785-0
Noresvaldo Rodrigues Soares – Matrícula nº 12.932-1”
LEIA-SE:
“Marilene Campos Almeida Fraga – Matrícula nº 12.423 – 0
Debora Cristina de Jesus – Matrícula nº 9619-0
Aparecido Donizete de Oliveira – Matrícula nº 12.871-6
Francileide da Silva Feitosa – Matrícula nº 13.054-0
Marcelo Domingos de Souza – Matrícula nº 12.785-0
Noresvaldo Rodrigues Soares – Matrícula nº 12.932-1”
PEDRO JOSÉ GONÇALVES
Secretário Municipal de Recursos Humanos

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 14 de novembro de 2.017.
REGINALDO ANTONIO VIEIRA
Secretário Chefe de Gabinete
Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP
e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na
data supra.

PORTARIA N.º 1033/2017
REVOGAR EM SEU INTEIRO TEOR A PORTARIA Nº 974/2017 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O cidadão DIXON RONAN CARVALHO, Prefeito do Município de Paulínia,
usando das atribuições legais de seu cargo, pela presente,
R E S O L V E:
I – Revogar, em seu inteiro teor a Portaria nº 974/2017 de 16 de outubro,
que designou o servidor EDUARDO DOS SANTOS PIVA para exercer o
cargo de provimento em comissão de Diretor do Departamento de Finanças, junto à Secretaria de Municipal de Finanças.
II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 14 de novembro de 2.017.
DIXON RONAN CARVALHO
Prefeito Municipal
Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP
e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na
data supra.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 346/2017
1º EDITAL DE RETIFICAÇÃO/NOVA DATA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
CREDENCIAMENTO NO SITIO DA CAIXA ATÉ: 30/11/2017 ÀS 8H30
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 30/11/2017 ÀS 9H
INÍCIO DA DISPUTA DA ETAPA DE LANCES: 30/11/2017 ÀS 14H30
TÉRMINO DA DISPUTA DA ETAPA DE LANCES: 30/11/2017 ÀS 15H
Obtenção do Edital: gratuito através do sítio www.paulinia.sp.gov.br/editais
ou www.licitacoes.caixa.gov.br.
Paulínia, 14 de novembro de 2017.
DIXON RONAN CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO SOB Nº 199/2017
PROTOCOLADO: 08.066/2017.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA.
CONTRATADA: UTILISSIMA STORE COMÉRCIO ELETRÔNICO – EIRELLI - EPP.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
CORRESPONDENDO AO ITEM: 01.
VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 19.975,00 (dezenove mil novecentos e
setenta e cinco reais).
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 06/11/2017.
PRAZO: 06 (seis) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo ser
prorrogado/alterado nos limites permitidos por Lei.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 316/2017.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROTOCOLADO: 26.387/2017.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO SOB Nº 200/2017
PROTOCOLADO: 08.066/2017.

CONTRATADA: ÚNICA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA
EXTRATO DE PARECER:
“Nos termos das justificativas da Secretaria de Saúde, temos por presentes
os requisitos legais para a contratação emergencial dos serviços de limpeza para as unidades da Secretaria de Saúde, com base no artigo 24, inciso
IV, da Lei Federal nº 8.666/93.
A contratação deverá se dar com a empresa que ofertou o menor preço
para os serviços, conforme comprovado pelos orçamentos juntados aos
autos, a saber a empresa ÚNICA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA”.
SNJ, 08 de novembro de 2017.
LUCIANO ALMEIDA CARRER
Secretario de Negócios Jurídicos
RATIFICAÇÃO PREFEITORAL:
“RATIFICO, o parecer jurídico exarado pela Secretaria de Negócios Jurídicos e AUTORIZO a contratação emergencial da empresa ÚNICA LIMPEZA
E SERVIÇOS LTDA., pelo valor de R$ 779.244,18 por mês, para a prestação dos serviços de limpeza das unidades da secretária de saúde, uma
vez que o contrato em vigor vencerá em 12/11/2017 e o pregão para a nova
contratação ocorrerá em 20/11/2017.
A contratação deverá ser celebrada pelo prazo máximo de 90 dias, com
cláusula de resolução expressa, prevendo sua rescisão tão logo terminando o certame principal com o mesmo objeto do contrato emergencial.
Em, 08 de novembro de 2017.
DIXON RONAN CARVALHO
Prefeito Municipal

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA.
CONTRATADA: DBA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
RODOVIÁRIOS LTDA - EPP.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
CORRESPONDENDO AO ITEM: 02.
VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais).
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 06/11/2017.
PRAZO: 06 (seis) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo ser
prorrogado/alterado nos limites permitidos por Lei.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 316/2017.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT

EXTRATO DE CONTRATO SOB Nº 201/2017
PROTOCOLADO: 16.411/2017.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA.
CONTRATADA: GOSTINHO DE LEITURA LIVROS E EVENTOS LTDA - EPP.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS CORRESPONDENDO AOS ITENS: 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 E 28.
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VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 506.095,00 (quinhentos e seis mil e noventa e cinco reais).
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 10/11/2017.
PRAZO: 06 (seis) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo ser
prorrogado/alterado nos limites permitidos por Lei.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 342/2017.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT

EXTRATO DE CONTRATO SOB Nº 202/2017
PROTOCOLADO: 16.411/2017.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA.
CONTRATADA: INTERBOOK LTDA - EPP.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS CORRESPONDENDO AOS ITENS: 01 e 06.

EXTRATO DE CONTRATO SOB Nº 204/2017
PROTOCOLADO: 6.803/2017.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA.
CONTRATADA: A.F.H. COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA ME.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE NOBREAK CORRESPONDENDO AO ITEM 01.
VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 24.520,00 (vinte e quatro mil quinhentos
e vinte reais).
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 13/11/2017.
PRAZO: de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo
ser prorrogado/alterado nos limites permitidos por Lei
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 325/2017.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT

VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 40.702,00 (quarenta mil setecentos e dois
reais).
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 10/11/2017.
PRAZO: 06 (seis) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo ser
prorrogado/alterado nos limites permitidos por Lei.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 342/2017.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT

EXTRATO DE CONTRATO SOB Nº 203/2017
PROTOCOLADO: 12.141/2017.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA.
CONTRATADA: CIRÚRGICA FERNANDES – COMÉRCIO DE MATERIAIS
CIRÚRGICOS E HOSPITALARES – SOCIEDADE LIMITADA.
OBJETO: DE AGULHA PARA PUNÇÃO TIPO HUBER CORRESPONDENDO AO ITEM 01.
VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais).
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 13/11/2017.

EXTRATO DE CONTRATO SOB Nº 205/2017
PROTOCOLADO: 16.104/2017.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA.
CONTRATADA: PABLO PEIXOTO DOS SANTOS - ME.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES MANIPULADAS CORRESPONDENDO AOS ITENS: 01, 02 E 03.
VALOR DA CONTRATAÇÃO: R19.601,20 (dezenove mil seiscentos e um
reais e vinte centavos).
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 13/11/2017.
PRAZO: de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo
ser prorrogado/alterado nos limites permitidos por Lei
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 327/2017.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 009/2017.
PROTOCOLADO: 01.733/2017.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA

PRAZO: de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo
ser prorrogado/alterado nos limites permitidos por Lei
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 066/2017.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT

DETENTORAS:
- HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA–ME.
- PONTUAL COMERCIAL EIRELI.
OBJETO: TERMO DE APOSTILAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 009/2017, PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCESemanário Oficial | Paulínia | Edição 1.275 | Paulínia, 16 de novembro de 2017 |
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LADO DE FIOS CIRÚRGICOS.

27

10

BFR

DATA DA ELABORAÇÃO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 10.11.2017

28

65

29

MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO Nº 031/2017.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Divisão de Contratos

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 022/2017
PROTOCOLADO: nº 13.870/2017.
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TERAPIA ANTINEOPLÁSICA AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL.
DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 13/11/2017.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico 315/2017.
CNPJ: 16.828.117/0001-06
Razão Social: MEQ FARMA SOLUÇÕES PARENTERAIS E COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
Unid
Descrição
BFR BEVACIZUMABE 400 MG/16ML DILUENTE SF 0,9%, EMBALAGEM EVA.

120

BFR

OXALIPLATINA 100MG, DILUENTE SG 5%, EMBALAGEM EVA.

R$ 695,72

30

310

BFR

PACLITAXEL 300MG 50ML, DILUENTE SF 0,9% OU SG5%, EMBALAGEM
EVA.

R$ 388,52

31

170

BFR

PAMIDRONATO DISSÓDICO 90MG/10ML, DILUENTE SF 0,9% OU SG5%,
EMBALAGEM EVA.

R$ 418,62

32

40

BFR

R$ 3.174,00

33

50

BFR

PEMETREXEDE DISSÓDICO 500MG/50ML, DILUENTE SF 0,9%,
EMBALAGEM EVA.
RITUXIMABE 100MG, DILUENTE SF 0,9% OU SG5%, EMBALAGEM EVA.

34

40

BFR

RITUXIMABE 500MG, DILUENTE SF 0,9% OU SG5%, EMBALAGEM EVA.

R$ 11.417,00

35

70

BFR

TRASTUZUMAB 440MG, DILUENTE SF 0,9%, EMBALAGEM EVA.

R$ 17.632,00

36

40

BFR

VIMBLASTINA, SULF 10MG, DILUENTE SF 0,9% OU SG5%, EMBALAGEM
PVC.

R$ 339,00

37

50

BFR

VINCRISTINA, SULF 1MG, DILUENTE SF 0,9% OU SG5%, EMBALAGEM
PVC.

R$ 70,00

38

60

BFR

VINORELBINA, DITARTARATO DE 10MG/ML 5ML, DILUENTE SF 0,9%
OU SG5%/RL, EMBALAGEM PVC.

R$ 295,75

2

75

SER

BLEOMICINA, SULFATO DE 15 UI, DILUENTE SF 0,9%, EMBALAGEM
SERINGA.

3

180

SER

BORTOZOMIBE 3,5MG DILUENTE SF 0,9%, EMBALAGEM SERINGA.

4

160

BFR

CARBOPLASTINA 450 MG, DILUENTE SG 5%, EMBALAGEM PVC.

5

400

BFR

CETUXIMAB 100MG/50ML, (NÃO DILUIR), EMBALAGEM EVA.

6

130

BFR

CICLOFOSFAMIDA 1G, DILUENTE SF 0,9% OU SG5%, EMBALAGEM PVC.

7

450

BFR

CISPLATINA 10MG, DILUENTE SF 0,9% OU SGF, EMBALAGEM PVC.

R$ 85,00

8

100

BFR

CISPLATINA 50MG, DILUENTE SF 0,9% OU SGF, EMBALAGEM PVC.

R$ 210,00

9

120

BFR

CISPLATINA 100MG, DILUENTE SF 0,9% SGF, EMBALAGEM PVC.

R$ 343,79

10

25

BFR

R$ 181,00

11

25

BFR

12

120

BFR

CITARABINA 500MG/5ML, DILUENTE SF 0,9% OU SG5%, EMBALAGEM
PVC
CITARABINA 1G/10ML, DILUENTE SF 0,9% OU SG5%, EMBALAGEM
PVC.
DACARBAZINA 200MG, DILUENTE SF 0,9% OU SG5%, EMBALAGEM
PVC.

13

100

BFR

DOCETAXEL 20MG/0,5ML, DILUENTE SF 0,9% OU SG5%, EMBALAGEM
EVA.

R$ 394,21

14

140

BFR

DOCETAXEL 80MG/2ML, DILUENTE SF 0,9% OU SG5%, EMBALAGEM
EVA.

R$ 1.126,90

15

250

BFR

DOXORRUBICINA, CLORIDRATO 50MG, DILUENTE SF 0,9% OU SG5%,
EMBALAGEM PVC.

R$ 313,00

16

30

BFR

R$ 396,00

17

190

BFR

18

30

BFR

EPIRRUBICINA, CLORIDRATO 50MG, DILUENTE SF 0,9% OU SG5%,
EMBALAGEM PVC.
ETOPOSÍDIO 100MG/5ML, DILUENTE SF 0,9% OU SG5%, EMBALAGEM
PVC.
FLUDARABINA, FOSF DE 50MG, DILUENTE SF 0,9% OU SG5%,
EMBALAGEM PVC.

19

625

BFR

FLUOROURACILA 50MG/ML 10ML, DILUENTE SF 0,9% OU SG5%,
EMBALAGEM PVC.

20

2.000

BFR

FOLINATO DE CÁLCIO 50MG, DILUENTE SF 0,9%, EMBALAGEM PVC.

21

30

SER

FOTEMUSTINA 208MG, NÃO DILUIR, EMBALAGEM SERINGA.

22

210

BFR

GENCITABINA, CLOR 1G, DILUENTE SF 0,9%, EMBALAGEM PVC.

R$ 515,00

23

200

BFR

IFOSFAMIDA 1G, DILUENTE SF 0,9% OU SG5%/RL, EMBALAGEM PVC.

R$ 243,00

24

175

BFR

IRINOTECANO, CLOR 100MG/5ML, DILUENTE SG 5%, EMBALAGEM
EVA.

R$ 252,00

25

430

BFR

MESNA 100MG/ML
EMBALAGEM PVC.

26

30

BFR

METOTREXATO 50MG/2ML,
EMBALAGEM PVC.

SG5%,

R$ 132,00

LUCIANO BENTO RAMALHO

27

10

BFR

MITOXANTRONA, CLOR 20MG/10ML, DILUENTE SF 0,9% OU SG5%,
EMBALAGEM PVC.

R$ 504,32

Secretário Municipal de Educação

28

65

BFR

OXALIPLATINA 50MG, DILUENTE SG 5%, EMBALAGEM EVA.

R$ 329,57

DILUENTE

SF

OU

R$ 392,00
R$ 4.517,27
R$ 535,00
R$ 1.591,70
R$ 217,67

R$ 132,00
R$ 308,91

R$ 144,00
R$ 1.643,00
R$ 111,00
R$ 89,00

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Direção da Escola Municipal de Educação Infantil “FRANCISCA RUBINO
LOZANO ARAÚJO”, situada à Rua José Antonio Vedovello, nº 140 – Jardim
Flamboyant - Paulínia / SP, convoca todos os pais, professores, funcionários e comunidade escolar, para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da APM DA EMEI “FRANCISCA RUBINO LOZANO ARAÚJO”, que
será realizada no dia 20/11/2017 (segunda-feira), às 16h00 em primeira
con-vocação e às 16h30m em segunda convocação com os presentes,
no pátio da EMEI para tratar das despesas relativas a verba recebida do
Fundo de Desenvolvimento da Educação – FNDE no exercício de 2017.
Paulínia, 13 de novembro de 2017.
Luciane Mara Maciel de Oliveira
Diretora Escolar

ERRATA
EDITAL PARA REGULAMENTAR O PROCESSO DE REMOÇÃO DOS
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEI – ANO 2017/2018
Onde se lê: 2.2.5 Reunião Pedagógica: será pontuada a frequência nas
Reuniões Pedagógicas realizadas no período de: março/2017, abril/2017,
maio/2017, junho/2017, agosto/2017, setembro/2017 e outubro/2017, será
pontuado 0,5 pontos por hora, com o máximo de 16 pontos....

R$ 7.700,00

OU SG5%/RL,

0,9%

Valor Unitário
R$ 9.905,00

DEPARTAMENTO COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA EDUCAÇÃO INFANTIL - DICPEI
EMEI “FRANCISCA RUBINO LOZANO ARAÚJO”

Qtde
100

DILUENTE SF 0,9%

R$ 2.875,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Item
1

4ML,

R$ 329,57

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT

PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura.

Lote 1

R$ 504,32

BFR

MITOXANTRONA, CLOR 20MG/10ML, DILUENTE SF 0,9% OU SG5%,
EMBALAGEM PVC.
OXALIPLATINA 50MG, DILUENTE SG 5%, EMBALAGEM EVA.

Leia-se: 2.2.5 Reunião Pedagógica: será pontuada a frequência nas Reuniões Pedagógicas realizadas no período de: março/2017, abril/2017,
maio/2017, junho/2017, agosto/2017, setembro/2017 e outubro/2017, será
pontuado 0,5 pontos por hora, com o máximo de 14 pontos...

R$ 60,00
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EDITAL PARA REGULAMENTAR O PROCESSO DE REMOÇÃO
DOS DOCENTES DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS I E
ALFABETIZAÇÃO DE IDOSOS
2017 VIGÊNCIA 2018
A Remoção de docentes do Quadro de Magistério que atuam nas Unidades
Escolares Municipais do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais, da Educação de Jovens e Adultos I e Alfabetização de Idosos será realizada de
acordo com a Lei Municipal nº 1.296/1990, que dispõe sobre o Estatuto do
Magistério da Prefeitura Municipal de Paulínia, Lei de Diretrizes e Bases da
Educação 9394/96, Lei nº17/2001 que dispõe sobre o Estatuto do Servidor
Público de Paulínia, Lei Municipal nº 50 que institui o Sistema Municipal
de Ensino – SME, Lei Municipal 3534/2017, Lei 13.146/2015 e Regimento
da Rede Municipal de Ensino e critérios regulamentados pela Secretaria
Municipal de Educação de Paulínia.
1.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
1.1. É de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação e da Direção Escolar, em seus âmbitos de atuação, a organização, divulgação,
acompanhamento e execução do Processo de Atribuição de Aulas e Classes (PAAC) dos docentes.
1.2. Caberá à Direção da Unidade Escolar e à Secretaria Municipal de
Educação, em seus âmbitos de atuação:
a)
convocar os docentes;
b)
coordenar a comissão eleita para conferência da documentação apresentada para classificar os docentes;
c)
validar a pontuação dos docentes;
d)
organizar e presidir a Atribuição Interna e Remoção Geral;
e)
atribuir aulas e classes; e
f)
analisar a acumulação de cargos dos docentes, obedecidos os limites
fixados na legislação.
1.3. O PAAC orientar-se-á pelos seguintes objetivos:
a)
atender a demanda com eficiência, efetividade e qualidade do ensino
ministrado;
b)
atribuir jornada aos docentes, definindo períodos e horários conforme
campo de atuação;
c)
fixar a lotação dos docentes nas Unidades Escolares Municipais de
acordo com o campo de atuação; e
d)
propiciar aos docentes jornadas de trabalho que combinem atividades
de docência e atividades de referência didático-pedagógica.
NOTA1 Os cursos semestrais terão obrigatoriamente nova atribuição ao
final do primeiro semestre de 2018 seguindo os mesmos critérios deste
edital.
2.
JORNADA DE TRABALHO
2.1. Para fins de adequação da jornada de trabalho dos docentes dos
Anos Iniciais do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos I
e Alfabetização de Idosos para o ano letivo de 2018, estes passarão a ser
denominados Professor de Educação Básica I (PEB I) e ter jornada exercida sob regime horista, com a seguinte composição:
a)
Fundamental Anos Iniciais – 30 (trinta) horas-aula;
b)
Educação de Jovens e Adultos I e Alfabetização de Idosos – 24 (vinte
e quatro) horas-aula.
2.2. A jornada de trabalho docente será cumprida de acordo com o calendário escolar, compondo-se de:
a)
Horas para o desempenho de atividades pedagógicas de interação
diretamente com os educandos;
b)
Horas de planejamento do trabalho pedagógico, divididas em:
i.
Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), realizadas pelos docentes da Unidade Escolar para formação e discussão, planejamento e
avaliação do trabalho pedagógico;
ii.
Horas de Trabalho Pedagógico Individual (HTPI), realizada pelos docentes na Unidade Escolar para planejamento e organização didático-pedagógica e atendimento aos pais; e
iii. Horas de Trabalho Pedagógico em local Livre (HTPL), destinadas às
atividades inerentes as práticas de ensino e aprendizagem, em local e horário de livre escolha do docente.
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Jornada sem Educando
Modalidade

Jornada
com
Educando

21

EJA I/ALFI

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
26

Fundamental
Anos Iniciais

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

HTPC
HTPI
HTPL
Horas de Trabalho
Horas de Trabalho
Horas de Trabalho
Pedagógico
Pedagógico
Pedagógico em
Coletivo
Individual
local Livre
2
1
JORNADA COMPLETA
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
JORNADA SUPLEMENTAR
2
1
1
JORNADA COMPLETA
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
JORNADA SUPLEMENTAR

Jornada
do
Docente

24
25
26
27
29
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
41
42
43
44
45
47
48
49
50
51
52
53
54
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
41
42
43
44
45
47
48
49
50
51
52
53
54

2.3. Os PEB I passarão ao regime de trabalho horista, sendo a hora-aula
de 50 (cinquenta) minutos, exceto para as ministradas no período noturno
as quais serão de 45 (quarenta e cinco) minutos.
2.4. As HTPC realizar-se-ão para os Anos Iniciais às terças-feiras das
18h45min às 20h25min e para EJA I e ALFI às terças-feiras das 17h25min
às 18h45min.
2.5. O docente não poderá participar das HTPC em dia e horário diferente
do pré-estabelecido, nem em reunião de etapas, modalidades ou segmentos que não sejam o seu, a não ser nos encontros coletivos organizados
ou autorizados pela Secretaria Municipal de Educação. Mesmo o docente
em reabilitação ocupacional impedido, temporária ou permanentemente,
de ministrar aulas participará das HTPC.
2.6. As Unidades Escolares poderão organizar um outro horário para a
realização das HTPC, contudo, havendo necessidade, a Secretaria Municipal de Educação convocará docentes e gestores escolares em horário
supracitado, implicando em falta não abonada o não comparecimento.
3.
ACÚMULO DE CARGOS
3.1. A acumulação de cargos por Profissionais do Magistério, nos termos
do Art. 37, XVI, da Constituição Federal, observará as seguintes exigên-

cias:
a)
O somatório da jornada semanal de cargos acumulados não pode
exceder o limite de 64 (sessenta e quatro) horas semanais;
b)
Deverá haver compatibilidade de horários, considerados também,
obrigatoriamente, as horas de trabalho pedagógico que integram sua jornada, situação em que o profissional será obrigado a cumpri-las na íntegra.
3.2. É dever do docente informar até o dia da atribuição de aulas e classes
sobre o acúmulo de cargos, mediante apresentação de documento comprobatório dos horários de trabalho em outra Unidade Escolar.
3.3. Tais horários devem ser compatíveis com os horários de trabalho pedagógico que integram a jornada docente.
3.4. A não apresentação de documento comprobatório de acúmulo desonera a Secretaria Municipal de Educação de quaisquer prejuízos que
possam ser acarretados por motivo de acúmulo de cargos.
4.
ATRIBUIÇÃO INTERNA E REMOÇÃO GERAL
4.1. A Atribuição de Classes será realizada:
a)
primeiramente na U.E. – Atribuição Interna – com a participação de
todos os docentes, da seguinte forma:
i.
Em consenso com o coletivo da Unidade Escolar, tendo o benefício
do aluno como critério na prioridade da escolha;
ii.
Não havendo consenso, seguida a classificação por pontuação; e
b)
posteriormente na Remoção Geral.
4.2. Remoção Geral é o processo de movimentação dos docentes entre
Unidades Escolares por meio do PAAC.
4.3. Na Remoção Geral serão atribuídas as classes remanescentes consideradas:
a)
livres, ou seja, decorrentes do aumento de classes, exoneração, aposentadoria, afastamentos sem remuneração ou restrição permanente a ministrar aulas, em caráter de titularidade; e
b)
não livres, ou seja, decorrentes de restrição temporária a ministrar
aulas e afastamentos por motivo de designações para exercer cargos/funções no âmbito da Secretaria Municipal de Educação bem como em entidades de classe, em caráter de substituição.
NOTA2 As classes livres serão oferecidas primeiramente na Unidade Escolar, independente do período, e a escolha realizar-se-á seguindo a classificação dos interessados.
4.4. Os docentes afastados deverão participar do PAAC em sua sede.
4.5. No caso de afastamentos para assumir cargos na Secretaria Municipal de Educação (SMEDU) o docente não sofrerá qualquer prejuízo para
efeitos de atribuição na sua Unidade Escolar, tendo seus direitos preservados independente do tempo que atuar na função.
4.6. No caso de haver diminuição de classe e/ou período, o(s) último(s)
docente(s) a ingressar(em) na Unidade Escolar, independente de pontuação e período, participará(ão) da Remoção Geral.
4.7. O professor que perder a sede terá preferência na Remoção geral,
tendo sua volta garantida à Unidade Escolar de origem, sem concorrer com
os demais, no momento em que surgir vaga, independente do período em
que estava anteriormente. (Capítulo II, artigo 24, § X da Lei 1296).
4.8. As classes remanescentes serão atribuídas da seguinte forma:
a)
aos docentes concursados, com aulas excedentes, seguindo a classificação;
b)
aos docentes concursados, interessados em remover-se, seguindo a
classificação.
4.9. Na Remoção, a cada alteração das aulas já atribuídas, será reiniciada
a listagem de classificação para novas oportunidades e, assim sucessivamente, até se esgotarem todas as possibilidades.
4.10. Serão consideradas aulas excedentes aquelas garantidas na jornada
do docente, mas que não foram atribuídas classes.
4.11. O docente que assumir Carga Suplementar de Trabalho Docente
(CSTD) e posteriormente declinar das mesmas ficará impedido de ampliar
sua jornada até o próximo PAAC.
4.12. Surgindo necessidade do declínio, o docente deverá justificá-la por
meio de ofício protocolado ao Secretário Municipal de Educação, constando manifestação motivada, e aguardar resposta em efetivo exercício, caso
contrário terá computadas as ausências.
4.13. A classe atribuída em caráter de substituição e as aulas suplementares não comporão a jornada docente na atribuição de aulas e classes do
próximo PAAC.
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4.14. A relação de vagas por Unidade Escolar/período de funcionamento
será publicada pela Secretaria Municipal de Educação, por meio do Departamento de Coordenadoria Pedagógica (DECP), e suas respectivas
Divisões, e enviadas às Unidades Escolares para ciência dos Diretores e
docentes.
4.15. Os docentes interessados deverão comparecer à Remoção Geral
2017/2018 na data, horário e local marcado ou enviar representante munido de procuração de próprio punho com poderes para a Remoção.
4.16. Em caso de empate na classificação final levar-se-á em conta sucessivamente os critérios de:
a)
Assiduidade;
b)
Tempo de serviço como docente na Prefeitura Municipal de Paulínia;
c)
Aperfeiçoamento Profissional.
NOTA3: O docente designado, em caráter extraordinário, para responder
como professor responsável por Unidade Escolar ou por Divisão/Departamento na Secretaria Municipal de Educação terá seus direitos preservados
independentemente do tempo em que atuar na função.
5.
DOCENTE ADIDO
5.1. Permanecendo docentes sem classe, serão considerados adidos e
aproveitados, com todos os direitos, em outra função para o qual esteja
habilitado, conforme disposição do Artigo 21 da Lei 1296 de 1990.
5.2. O tempo em que o docente permanecer adido, será considerado de
efetivo exercício, garantidos todos os direitos e vantagens, inclusive tempo
de Unidade Escolar.
5.3. São atribuições do docente adido, respeitando-se sua habilitação e/
ou área de atuação:
a)
ministrar aulas de recuperação;
b)
substituir os demais docentes da Unidade Escolar;
c)
substituir os docentes de outras Unidades Escolares com afastamentos superiores a 15 (quinze) dias;
d)
participar do processo de planejamento, execução e avaliação das
atividades escolares;
e)
atuar em atividades educacionais nas Unidades Escolares ou na Secretaria Municipal de Educação de acordo com a necessidade da Rede
Municipal de Ensino;
f)
participar do processo de avaliação, adaptação, recuperação de alunos de aproveitamento insuficiente;
g)
colaborar no processo de integração escola-comunidade; e
h)
exercer demais atribuições inerentes à função docente.
6.
REABILITAÇÃO OCUPACIONAL
6.1. O docente em reabilitação ocupacional, por ser portador de inaptidão
e/ou restrições definitivas ou temporárias de saúde em atividade laborativa
compatível com sua inaptidão ou restrição, será tratado conforme previsto
na Lei Municipal 3534/2017 como:
a)
Docente readequado: terá redução do rol de atividades inerentes ao
cargo, mas permanecerá no exercício do cargo de origem;
b)
Docente remanejado: atuará em outro local de trabalho a fim de minimizar a repercussão das condições ambientais desfavoráveis à sua saúde
no exercício do cargo;
c)
Docente readaptado: terá suas atividades inerentes ao cargo de origem alteradas, em decorrência de incapacidade definitiva, para aproveitamento de sua capacidade laborativa residual em outra atividade.
6.2. O docente readequado ou remanejado cujo laudo médico não atesta
impedimento para ministrar aulas regulares da matriz curricular, continuará
a ser o titular de sua classe, participará do Processo de Atribuição de Aulas
e Classes, concorrendo com os demais docentes.
6.3. O docente readequado ou remanejado cujo laudo médico atesta impedimento temporário a ministrar aulas regulares terá mantida sua carga
horária, sem aulas complementares ou suplementares, e ficará à disposição da Secretaria Municipal de Educação (SMEDU). Participará de Processo de Atribuição Específico, primeiramente na U.E. e posteriormente
em conjunto com outros docentes na mesma condição, respeitando suas
restrições e a ordem de classificação.
6.4. O docente readaptado cujo laudo médico atesta impedimento permanente a ministrar aulas regulares não participará do PAAC, terá mantida
sua carga horária, sem aulas complementares ou suplementares, e ficará à
disposição da Secretaria Municipal de Educação (SMEDU).

6.5. O docente readaptado participará de Processo de Atribuição Específico, primeiramente na U.E. e posteriormente em conjunto com outros
docentes na mesma condição, respeitando suas restrições e a ordem de
classificação.
6.6. O docente readaptado terá como sede a SMEDU. Portanto, havendo
necessidade, poderá ser remanejado de seu local de trabalho por solicitação desta Secretaria, desde que não contrarie as indicações médicas.
6.7. O docente que apresentar restrição que o impeça de ministrar aulas
durante o ano em curso ficará à disposição da SMEDU podendo ser remanejado de seu local de trabalho por solicitação desta Secretaria, desde que
não contrarie as indicações médicas.
6.8. São atribuições do docente em reabilitação ocupacional, cujo laudo
médico ateste impedimento para ministrar aulas regulares, desde que respeitado parecer conclusivo da equipe multiprofissional da saúde ocupacional:
a)
Desenvolvimento de atividades relacionadas aos projetos escolares
descritos no Projeto Político-Pedagógico (PPP) da Unidade Escolar;
b)
Auxílio aos demais docentes da Unidade Escolar nas atividades com
a sala de aula ou grupos de alunos;
c)
Apoio técnico e pedagógico aos demais docentes na preparação de
materiais e atividades a serem realizadas com alunos;
d)
Realização de atividades educacionais diversas, incluindo aquelas
que tratam do acompanhamento individualizado ou de pequenos grupos
de alunos com características específicas;
e)
Prestar assistência e apoio aos seus pares, durante o período de
aula, dentro de sala de aula ou em atividades afins, conforme a necessidade e interesse pedagógico da U.E.;
f)
Colaborar no desenvolvimento dos programas de currículo referentes
à sua habilitação;
g)
Colaborar com os docentes no desenvolvimento das atividades complementares das classes correspondentes a sua área de atuação e/ou habilitação;
h)
Orientar alunos em pesquisas, nas bibliotecas, trabalhos em laboratórios e salas de leitura;
i)
Responsabilizar-se pela execução de atividades a serem realizadas
fora da Unidade Escolar, como excursões, visitas, sessões de teatro, cinema etc.;
j)
Colaborar nos eventos relacionados à vida social e cultural da Unidade Escolar e da comunidade: atividades artísticas, desportivas, solenidades cívicas, palestras educativas, formaturas, exposições, campanhas,
promoções etc;
k)
Colaborar no planejamento e execução das atividades de recuperação dos alunos; e
l)
Além de outras atividades que possam vir a ser autorizadas e/ou solicitadas pela SMEDU conveniente ao atendimento educacional do município, respeitando a habilitação do docente, exceto nos casos em que houver
readaptação que exija alteração do núcleo do cargo indicada por equipe
multiprofissional de saúde ocupacional.
6.9. O docente readaptado ou restringido a ministrar aulas, não poderá,
sob qualquer pretexto, aumentar sua jornada de trabalho semanal.
7.
DA PONTUAÇÃO
7.1. Todos os docentes deverão, obrigatoriamente, preencher a Súmula
de Contagem de Pontos.
7.2. A Direção deverá organizar na própria U.E. comissão de 03 (três) docentes eleitos pelos pares para conferência das pastas e enviar à SMEDU
os nomes da comissão de conferência.
7.3. O professor será responsável por organizar sua própria pasta, de
acordo com as orientações do presente Edital. Esta será conferida pela
comissão eleita, pelo professor titular da pasta e pela Direção da U.E.
7.4. Não serão aceitos documentos após a data estabelecida no cronograma divulgado pelo DECP.
7.5. A Direção da U.E. se responsabilizará pela entrega da listagem de
pontuação dos professores que participarão da Remoção Geral.
7.6. A Pasta deverá conter:
a)
Requerimento declarando PARTICIPAÇÃO ou NÃO no processo de
Remoção Geral, devidamente preenchido e assinado pelo docente;
b)
Súmula de contagem de pontos do processo de remoção de professores do DECP/DEGE – ano 2017 vigência 2018.
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7.7. Todos os itens deverão ser devidamente documentados.
7.8. O resultado da classificação da contagem de pontos dos docentes
será o cômputo atribuído a cada candidato de acordo com os critérios deste
Edital.
8.
TEMPO DE SERVIÇO
8.1. Será pontuado o trabalho docente em outra instituição não concomitante com a Prefeitura Municipal de Paulínia, com pontuação de 0,2 ao
mês, com limite máximo de 10 pontos.
8.2. Será atribuído 1,0 ponto ao mês, (cumulativo) ao tempo de serviço
como docente na Prefeitura Municipal de Paulínia.
8.3. O tempo de serviço do docente – exercido em designações a qualquer título desde que autorizadas e sem prejuízo de vencimentos no âmbito
da Secretaria Municipal de Educação bem como em entidades de classe
– será computado regularmente, para fins de classificação no PAAC. Incluise neste parágrafo o docente que está atuando como responsável pela
Unidade Escolar ou em Divisões/Departamentos da Secretaria Municipal
de Educação.
8.4. Nos casos de remoção obrigatória da Unidade Escolar, devido à demanda, excedência por diminuição de classes, fechamento de classes ou
escola, o docente levará o tempo de Unidade Escolar de origem para a
nova sede para fins de pontuação e classificação.
8.5. O professor afastado do exercício docente em outras Secretarias (fora
de sala de aula) terá a pontuação de 0,1 por mês na Prefeitura Municipal de
Paulínia (item A.3 da súmula de contagem de pontos, com o limite máximo
de 3,0 (três) pontos). Esse(s) período(s) de afastamento do exercício da
docência deverá(ão) constar na contagem de pontos.
8.6. Professor com dois contratos:
a)
O professor com dois contratos de trabalho na Prefeitura Municipal
de Paulínia terá seu tempo de serviço como docente computado não concomitantemente com as matrículas, a partir da data de admissão de cada
contrato;
b)
Na contagem de pontos deverá incluir o tempo da matrícula mais antiga no item A1 da Súmula de Pontos (tempo de docente em outra instituição
e/ou na Prefeitura Municipal de Paulínia, computando no máximo 10 pontos);
c)
Será pontuada a frequência nas Reuniões Pedagógicas realizadas
no período de 01/11/2016 a 31/10/2017, de acordo com o cronograma de
cada U.E., calculadas por regra de três, sendo o número total de reuniões
equivalentes à pontuação máxima de 20 (vinte) pontos.
NOTA4: Apenas para a Atribuição Interna será pontuado o tempo de serviço na Unidade Escolar, com valor de 0,5 pontos por mês, cumulativo.
9.
DA ASSIDUIDADE:
9.1. Para cada dia trabalhado com 100% por cento de sua jornada cumprida o docente receberá uma bonificação de 1,0 ponto por dia. Serão pontuadas como jornada completa as seguintes situações:
a)
O dia trabalhado 100%;
b)
Recesso;
c)
Férias;
d)
Licença Gestante, Adotante e Paternidade;
e)
Afastamento por doença ocupacional ou acidente de trabalho;
f)
Convocação pelo poder judiciário (delegacia, fórum, conselho tutelar);
g)
Licença Nojo;
h)
Licença Gala;
i)
Conforme Lei nº 2.533/2002: doações de sangue, até quatro ao ano
com intervalo entre elas de no mínimo três meses;
j)
Afastamento por doença infectocontagiosa;
k)
Licença de Aborto;
l)
Aperfeiçoamento profissional, autorizado e remunerado pela Secretaria Municipal de Educação;
m) Desconto de dia por convocação da justiça eleitoral (previamente
agendado com a direção escolar);
n)
Saída para reunião e/ou comemoração nas escolas oficiais onde estudam os filhos, de educação infantil, ensino fundamental, médio e escola
de educação especial (ex. APAE); Para isto deve ser observado que o servidor tem direito de 01h30 minutos, por jornada, independente do número
de filhos. Estas saídas deverão ser documentadas; e
o)
Demais previstos na legislação em vigor.

9.2. O docente que apresentar no dia de trabalho qualquer intercorrência
menor ou igual a 50% justificada receberá uma bonificação de 0,5 pontos.
9.3. O docente que apresentar no dia de trabalho qualquer intercorrência
igual ou maior que 50% justificada receberá uma bonificação de 0,3 pontos.
9.4. O docente que apresentar falta justificada durante todo período receberá bonificação de 0,2 pontos.
9.5. O docente que apresentar no dia de trabalho intercorrência injustificada menor ou igual a 50% receberá bonificação de 0,1 pontos.
9.6. O docente que apresentar intercorrência maior que 50% injustificada
ou falta injustificada durante todo o período não será pontuado neste dia.
Seguir Tabela:
Dia todo
trabalhado
100%

Dia com intercorrência
menor ou igual
a 50% justificada

Dia com intercorrência
maior que 50%
justificada

Falta Justificada

Dia com
intercorrência
menor ou igual
a 50% injustificada

1,0 pontos

0,5 pontos

0,3 pontos

0,2 pontos

0,1 ponto

Dia com intercorrência
maior que 50%
injustificada e
Falta
Injustificada
Não pontua

10. DA FORMAÇÃO
10.1. Serão pontuados os cursos de Licenciatura, Pedagogia, Pós-Graduação (Especialização, Mestrado e Doutorado) na área de Educação.
a)
DOUTORADO – quando terminada e defendida a tese, com apresentação do certificado – 70,0 (setenta) pontos;
b)
MESTRADO – quando terminada e defendida a dissertação, com
apresentação do certificado – 50,0 (cinquenta) pontos;
c)
ESPECIALIZAÇÃO – quando terminado o curso de especialização na
área de atuação, reconhecido pelo MEC, com mínimo de 360 horas, com
apresentação do certificado – 5,0 (cinco) pontos por cada curso com limite
de 03 certificados, não concomitantes, ao máximo de 15,0 (quinze) pontos;
d)
Licenciatura Plena em PEDAGOGIA, desde que não tenha sido pré
-requisito para o ingresso na carreira na Prefeitura Municipal de Paulínia
– 20,0 (dez) pontos;
e)
Outras LICENCIATURAS – 10,0 (dez) pontos por Licenciatura (Bacharelado não será considerado);
f)
CURSOS de Capacitação Presencial ou a Distância na área de Educação, realizados nos últimos 03 anos, devidamente reconhecidos pelo
MEC: 0,03 (três centésimos) por hora.
NOTA5: Os cursos de capacitação devem ser voltados à Área da Educação
e conter carga-horária realizada. Quando não houver carga-horária especificada considerar 0,12 (doze centésimos) por certificado. Os certificados
que apresentarem período concomitante ao de trabalho não serão computados, exceto àqueles autorizados pela SMEDU mediante parecer da
Direção Escolar.
NOTA6: Os certificados originais deverão ser apresentados junto com as
cópias para que sejam conferidos e anexados a pasta.
NOTA7: As disciplinas ou créditos não serão contados separadamente,
nem mesmo sua grade curricular.
11. CONSIDERAÇÕES FINAIS:
11.1. Os casos não previstos no presente Edital serão resolvidos pelo
DECP/ SMEDU.
11.2. Os recursos deverão ser encaminhados à Direção da U.E., no período de até 3 (três) dias consecutivos, a contar da data da publicação deste
Edital para encaminhamento à Secretaria Municipal de Educação.
Paulínia, 1º de Novembro de 2017.
Luciano Bento Ramalho
Secretário Municipal de Educação
Régis Luiz Lima de Souza
Diretor do Departamento de Coordenadoria Pedagógica
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1

REMOÇÃO DE PROFESSOR I

1

B.3.2. MESTRADO em Educação ou na área de atuação (item 4.2 do Edital) - 50,0 pontos

ANEXO I

Faculdade___________________________________________

SÚMULA DE CONTAGEM DE PONTOS 2016/2017

Período de Realização__________________________________

ATENÇÃO: Serão considerados apenas os itens que contiverem cópia anexa de comprovantes, entregues
até a data estipulada.

Tema da Dissertação___________________________________________________

NOME:____________________________________________________________

B.3.3.

DATA DA CONTRATAÇÃO: _______/______/_________

Faculdade___________________________________________

DOUTORADO em Educação ou na área de atuação (item 4.1 do Edital) - 70,0 pontos

Período de Realização_________________________________

PERÍODO DE SUSPENSÃO DE CONTRATO: de ___/____/____ a ___/____/____

Tema da Tese_______________________________________________________

PERÍODO DE SUSPENSÃO DE CONTRATO: de ___/____/____ a ___/____/____
PERÍODO DE SUSPENSÃO DE CONTRATO: de ___/____/____ a ___/____/____

A. TEMPO DE SERVIÇO NO MAGISTÉRIO (DOCENTE)
A.1. Em outras entidades e/ou Prefeitura Municipal de Paulínia (para quem tem dois contratos de trabalho
e/ou trabalho com contrato por tempo determinado) - não concomitante (conforme item 2.1 do Edital): 0,2 por
mês - Limite máximo: 10,0 pontos

B.3.4 CURSO DE CAPACITAÇÃO na área de Educação nos últimos 3 anos (01/11/2013 a
31/10/2016) - (item 4.6 do Edital) – 0,03 pontos /hora
Período de realização
Carga
Tema
(mês / ano)
Horária

Escola:_______________________________________________________________
De _____/_____/_____ a _____/_____/_____ = _____________ meses
Escola:_______________________________________________________________
De _____/_____/_____ a _____/_____/_____ = _____________ meses
Escola:_______________________________________________________________
De _____/_____/_____ a _____/_____/_____ = _____________ meses
TOTAL ________________ MESES X ___________________ =

A.2. Na Prefeitura Municipal de Paulínia – não concomitante (conforme item 2.2 do Edital): 1,0 por
mês (cumulativo) (se o professor foi contratado até o dia 15 do mês, esse mês será contado):
de _____/_____/_____ a _____/_____/_____
de _____/_____/_____ a _____/_____/_____
de _____/_____/_____ a _____/_____/_____
de _____/_____/_____ a 31/10/__

TOTAL ________ MESES X________ 20____

de _____/_____/_____ a 31/10/__

TOTAL ________ MESES X________ 20____

de _____/_____/_____ a 31/10/__

TOTAL ________ MESES X________ 20____

de _____/_____/_____ a 31/10/__

TOTAL ________ MESES X________ 20____

de _____/_____/_____ a 31/10/__

TOTAL ________ MESES X________ 20____

de _____/_____/_____ a 31/10/__

TOTAL ________ MESES X________ 20____

Total: ___________ horas x 0,03

C. REUNIÃO PEDAGÓGICA (item 2.2.3 do Edital)
C.1. As Reuniões Pedagógicas serão pontuadas através de regra de três.
Ex: Número de reuniões na U.E.: 35 = 20,0 pontos
Participação do professor = 25 reuniões
Então:
35
25

20,0
X

X = 25 x 20,0
35

X = 14,285

2015

Número de reuniões da U.E.

2016

2017

2018

2019

2020

Número de presenças do professor
Pontuação

1

D. ASSIDUIDADE
1

A.3. Na Prefeitura Municipal de Paulínia (conforme item 2.2.1 do Edital): 0,1 por mês
Limite máximo: 3,0 pontos

D.1. De acordo com o item 3 do Edital, seguindo a tabela abaixo:

Local:_______________________________________________________________

TABELA DE PONTUAÇÃO POR ASSIDUIDADE - 2016

De _____/_____/_____ a _____/_____/_____ = _____________ meses
Dia todo

Local:_______________________________________________________________

trabalhado

De _____/_____/_____ a _____/_____/_____ = _____________ meses

Mês

Local:_______________________________________________________________

Dias

100%

Letivos

1,0 pontos por dia

De _____/_____/_____ a _____/_____/_____ = _____________ meses

Dia com

Falta Justificada

Dia com

Intercorrência

intercorrência

intercorrência

0,2 pontos por dia

intercorrência

maior que

menor ou igual a

Dia com

maior que 50%

menor ou igual a

50%

50% justificada

justificada

50% injustificada

injustificada

0,5 pontos por dia

0,3 pontos por dia

0,1 pontos por dia

e Falta

Total de

Multipl

Total

Multipl

Total de

Multipl

Total de

Multipl.

Total de

Multipl

Injustificada

dias

por 1,0

de dias

por 0,5

dias

por 0,3

dias

por 0,2

dias

por 0,1

não pontua

TOTAL ________________ MESES X ___________________ =

Total Mês

Novembro
( anterior)
Dezembro

B. FO RMAÇÃO ACADÊ MI CA

(anterior)

B.1. L icen cia tura Pl ena em Peda gog ia (i tem 4.4 do Edi ta l ) – 20, 0 pon tos

Fevereiro
Março

B.2 LI CENCI ATURA S

Abril
Maio

B.2.1. Outras Li cenci at uras na área de E duc ação ( i t em 4.5 d o E di t al ) – 10,0 pontos cada.
Licenciatura

Escola

12-

20__
__

20__
_

Junho

20__

20__

Agosto

20__

20__

Julho

Setembro

3-

Outubro
(31/10)
Total
Anual

B.3. PÓS GRADUAÇÃO
B.3.1 ESPECIALIZAÇÃO (item 4.3 do Edital) 5,0 pontos – com limite máximo de três Especializações
não realizadas concomitantemente – até 15 pontos.
Faculdade___________________________________________

PONTUAÇÃO PARA REMOÇÃO GERAL - 2016
A.1

A.2

A.3

B.1

B.2.1

B.3.1

B.3.2

B.3.3

B.3.4

C.1

D.1

TOTAL

Período de Realização__________________________________
PONTUAÇÃO PARA REMOÇÃO INTERNA - 2016

Tema da Dissertação___________________________________________________
Faculdade___________________________________________
Período de Realização__________________________________

Tempo de Serviço na Unidade Escolar – 0,5 por mês, cumulativo
De ____/_____/________a 31/10/2016
Total______meses x 0,5 = ____________

Tema da Dissertação___________________________________________________
Faculdade___________________________________________
Período de Realização__________________________________

Prof. (a):

Ass:

Tema da Dissertação___________________________________________________

Comissão:

Ass:
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REMOÇÃO DE PROFESSOR I

1

B.3.2. MESTRADO em Educação ou na área de atuação (item 4.2 do Edital) - 50,0 pontos

ANEXO I

Faculdade___________________________________________

SÚMULA DE CONTAGEM DE PONTOS 2017/2018

Período de Realização__________________________________

ATENÇÃO: Serão considerados apenas os itens que contiverem cópia anexa de comprovantes, entregues
até a data estipulada.

NOME:____________________________________________________________

Tema da Dissertação___________________________________________________
DOUTORADO em Educação ou na área de atuação (item 4.1 do Edital) - 70,0 pontos

B.3.3.

DATA DA CONTRATAÇÃO: _______/______/_________

Faculdade___________________________________________

PERÍODO DE SUSPENSÃO DE CONTRATO: de ___/____/____ a ___/____/____

Período de Realização_________________________________
Tema da Tese_______________________________________________________

PERÍODO DE SUSPENSÃO DE CONTRATO: de ___/____/____ a ___/____/____
PERÍODO DE SUSPENSÃO DE CONTRATO: de ___/____/____ a ___/____/____

A. TEMPO DE SERVIÇO NO MAGISTÉRIO (DOCENTE)
A.1. Em outras entidades e/ou Prefeitura Municipal de Paulínia (para quem tem dois contratos de trabalho
e/ou trabalho com contrato por tempo determinado) - não concomitante (conforme item 2.1 do Edital): 0,2 por
mês - Limite máximo: 10,0 pontos

B.3.4 CURSO DE CAPACITAÇÃO na área de Educação nos últimos 3 anos (01/11/2014 a
31/10/2017) - (item 4.6 do Edital) – 0,03 pontos /hora
Período de realização
Carga
Tema
(mês / ano)
Horária

Escola:_______________________________________________________________
De _____/_____/_____ a _____/_____/_____ = _____________ meses
Escola:_______________________________________________________________
De _____/_____/_____ a _____/_____/_____ = _____________ meses
Escola:_______________________________________________________________
De _____/_____/_____ a _____/_____/_____ = _____________ meses
TOTAL ________________ MESES X ___________________ =

A.2. Na Prefeitura Municipal de Paulínia – não concomitante (conforme item 2.2 do Edital): 1,0 por
mês (cumulativo) (se o professor foi contratado até o dia 15 do mês, esse mês será contado):
de _____/_____/_____ a _____/_____/_____
de _____/_____/_____ a _____/_____/_____
de _____/_____/_____ a _____/_____/_____
de _____/_____/_____ a 31/10/__

TOTAL ________ MESES X________ 20____

de _____/_____/_____ a 31/10/__

TOTAL ________ MESES X________ 20____

de _____/_____/_____ a 31/10/__

TOTAL ________ MESES X________ 20____

de _____/_____/_____ a 31/10/__

TOTAL ________ MESES X________ 20____

de _____/_____/_____ a 31/10/__

TOTAL ________ MESES X________ 20____

de _____/_____/_____ a 31/10/__

TOTAL ________ MESES X________ 20____

Total: ___________ horas x 0,03

C. REUNIÃO PEDAGÓGICA (item 2.2.3 do Edital)
C.1. As Reuniões Pedagógicas serão pontuadas através de regra de três.
Ex: Número de reuniões na U.E.: 35 = 20,0 pontos
Participação do professor = 25 reuniões
Então:
35
25

X = 25 x 20,0
35

X = 14,285

2015

Número de reuniões da U.E.

2016

2017

2018

2019

2020

Número de presenças do professor
Pontuação
1

A.3. Na Prefeitura Municipal de Paulínia (conforme item 2.2.1 do Edital): 0,1 por mês
Limite máximo: 3,0 pontos

1

D. ASSIDUIDADE
D.1. De acordo com o item 3 do Edital, seguindo a tabela abaixo:

Local:_______________________________________________________________
De _____/_____/_____ a _____/_____/_____ = _____________ meses

TABELA DE PONTUAÇÃO POR ASSIDUIDADE - 2017

Local:_______________________________________________________________
De _____/_____/_____ a _____/_____/_____ = _____________ meses

Dia todo

Local:_______________________________________________________________

trabalhado

De _____/_____/_____ a _____/_____/_____ = _____________ meses

Mês

TOTAL ________________ MESES X ___________________ =

Dias

100%

Letivos

1,0 pontos por dia

Dia com

Falta Justificada

intercorrência

intercorrência

0,2 pontos por dia

menor ou igual a

Dia com

maior que 50%

50% justificada
0,5 pontos por dia

justificada

Dia com

Intercorrência

intercorrência

maior que

menor ou igual a

50%

50% injustificada

0,3 pontos por dia

0,1 pontos por dia

Total Mês

injustificada
e Falta

Total de

Multipl

Total

Multipl

Total de

Multipl

Total de

Multipl.

Total de

Multipl

Injustificada

dias

por 1,0

de dias

por 0,5

dias

por 0,3

dias

por 0,2

dias

por 0,1

não pontua

Novembro

B. FO RMAÇÃO ACADÊ MI CA

( anterior)
Dezembro

B.1. L icen cia tura Pl ena em Peda gog ia (i tem 4.4 do Edi ta l ) – 20, 0 pon tos

(anterior)
Fevereiro

B.2 LI CENCI ATURA S

Março

B.2.1. Outras Li cenci at uras na área de E duc ação ( i t em 4.5 d o E di t al ) – 10,0 pontos cada.
Licenciatura

20,0
X

Escola

12-

Abril

20__
__

20__
_

Maio

20__

20__

Julho

Junho

Agosto

20__

3-

20__

Setembro
Outubro
(31/10)
Total

B.3. PÓS GRADUAÇÃO
B.3.1 ESPECIALIZAÇÃO (item 4.3 do Edital) 5,0 pontos – com limite máximo de três Especializações
não realizadas concomitantemente – até 15 pontos.
Faculdade___________________________________________

Anual

PONTUAÇÃO PARA REMOÇÃO GERAL - 2017
A.1

A.2

A.3

B.1

B.2.1

B.3.1

B.3.2

B.3.3

B.3.4

C.1

D.1

TOTAL

Período de Realização__________________________________
Tema da Dissertação___________________________________________________
Faculdade___________________________________________
Período de Realização__________________________________

PONTUAÇÃO PARA REMOÇÃO INTERNA - 2017
Tempo de Serviço na Unidade Escolar – 0,5 por mês, cumulativo
De ____/_____/________a 31/10/2017
Total______meses x 0,5 = ____________

Tema da Dissertação___________________________________________________
Faculdade___________________________________________
Período de Realização__________________________________

Prof. (a):

Ass:

Tema da Dissertação___________________________________________________

Comissão:

Ass:
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EDITAL PARA REGULAMENTAR A ATRIBUIÇÃO DE AULAS
AOS PROFESSORES III PARA O ANO 2017/2018

Jornada sem Educando

O Processo de Atribuição de Aulas e Classes aos docentes do Quadro do
Magistério que atuam nas Unidades Escolares Municipais de Ensino Fundamental, Médio, Profissionalizante e Educação de Jovens e Adultos II e
III, com exceção dos docentes de Educação Especial por possuírem Edital
próprio, será realizado de acordo com a Lei Municipal 1296/90 que regulamenta o Estatuto do Magistério da Prefeitura Municipal de Paulínia, Lei
Municipal 3534/2017, Lei 13.146/2015, a LDB 9394/96 bem como a Constituição Federal de 1988.

Jornada com
Educando

HTPC
Horas de
Trabalho
Pedagógico
Coletivo

HTAC
Horas de
Trabalho por
Área de
Conhecimento

HTPI
Horas de
Trabalho
Pedagógico
Individual

HTPL
Horas de
Trabalho
Pedagógico
em local Livre

16

3

3

1

1

17

3

3

2

1

ARTIGO 1º É de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação e
da Direção Escolar, em seus âmbitos de atuação, a organização, divulgação, acompanhamento e execução do Processo de Atribuição de Aulas e
Classes (PAAC) dos docentes.

18

3

3

2

1

19

3

3

2

2

20

3

3

2

2

21

3

3

3

2

22

3

3

3

2

23

3

3

3

3

24

3

3

3

3

25

3

3

4

3

26

3

3

4

3

27

3

3

4

4

28

3

3

4

4

29

3

3

5

4

30

3

3

5

4

31

3

3

5

5

32

3

3

5

5

ARTIGO 2º Caberá à Direção da Unidade Escolar e à Secretaria Municipal
de Educação, em seus âmbitos de atuação:
I.
convocar os docentes;
II.
coordenar a comissão eleita para conferência da documentação apresentada para classificar os docentes;
III. validar a pontuação dos docentes;
IV. organizar e presidir a Atribuição Interna e Remoção Geral;
V.
atribuir aulas e classes; e
VI. analisar a acumulação de cargos dos docentes, obedecidos os limites
fixados na legislação.
ARTIGO 3º O PAAC orientar-se-á pelos seguintes objetivos:
I.
atender a demanda com eficiência, efetividade e qualidade do ensino
ministrado;
II.
atribuir jornada aos docentes, definindo períodos e horários conforme
campo de atuação;
III. fixar a lotação dos docentes nas Unidades Escolares Municipais de
acordo com o campo de atuação; e
IV. propiciar aos docentes jornadas de trabalho que combinem atividades
de docência e atividades de referência didático-pedagógica.
Parágrafo único. Os cursos semestrais terão obrigatoriamente nova atribuição ao final do primeiro semestre seguindo os mesmos critérios deste
edital.

24
26
27
29
30
32
33
35
36
38
39
41
42
44
45
47
48

JORNADA COMPLETA
33

3

3

6

5

ARTIGO 4º As aulas serão atribuídas ao docente da disciplina de acordo
com o cargo para o qual é concursado, respeitando-se a classificação obtida através da contagem de pontos.

34

3

3

6

5

35

3

3

6

6

ARTIGO 5º A atribuição de aulas respeitará a jornada de trabalho atribuída
no último PAAC e a classificação dos docentes.

36

3

3

6

6

ARTIGO 6º A jornada de trabalho do docente será dividida de acordo com a
tabela abaixo, sendo 2/3 (dois terços) das horas-aula para o desempenho
de atividades de interação diretamente com os educandos e 1/3 (um terço)
composto por:
I.
Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), realizadas pelos docentes da Unidade Escolar para formação e discussão, planejamento e
avaliação do trabalho pedagógico;
II.
Horas de Trabalho por Área de Conhecimento (HTAC), realizadas pelos docentes reunidos por área de conhecimento para trocas, debates e
planejamento de ações conjuntas;
III. Horas de Trabalho Pedagógico Individual (HTPI), realizada pelos docentes na Unidade Escolar para planejamento e organização didático-pedagógico e atendimento aos pais; e
IV. Horas de Trabalho Pedagógico em local Livre (HTPL), destinadas às
atividades inerentes as práticas de ensino e aprendizagem, em local e horário de livre escolha do docente.
§1º O docente não poderá participar das HTPC em dia e horário diferente
do pré-estabelecido, nem em reunião de etapas, modalidades ou segmentos que não sejam o seu, a não ser nos encontros coletivos organizados ou
autorizados pela Secretaria Municipal de Educação.
§2º Mesmo o docente em reabilitação ocupacional impedido, temporária ou
permanentemente, de ministrar aulas participará das HTPC.
§3º A hora-aula será de 50 (cinquenta) minutos, exceto para as ministradas
no período noturno as quais serão de 45 (quarenta e cinco) minutos.

Jornada do
Docente

50
51
53
54

JORNADA SUPLEMENTAR

ARTIGO 7º As reuniões de HTPC realizar-se-ão para os Professores III que
atuam no:
I.
Ensino Fundamental Anos Iniciais – terça-feira, das 17h55min às
20h25min;
II.
Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio – quarta-feira, das
18h45min às 21h15min;
III. Ensino Técnico Profissional, EJA II e III – quarta-feira, das 16h15min
às 18h45min.
Parágrafo Único. As Unidades Escolares poderão organizar um outro horário para a realização das HTPC, contudo, havendo necessidade, a Secretaria Municipal de Educação convocará docentes e gestores escolares
em horário supracitado, implicando em falta não abonada o não comparecimento.
ARTIGO 8º As reuniões de HTAC realizar-se-ão para:
I.
Área de Matemática – segunda-feira, das 9h45min às 12h15min;
II.
Área de Linguagens (Arte e Educação Física) – segunda-feira, das
16h às 18h30min;
III. Área de Linguagens (Inglês) – terça-feira, das 9h45min às 12h15min;
IV. Área de Humanidades (História, Filosofia e Sociologia) – terça-feira,
das 16h às 18h30min;
V.
Área de Ciências Naturais (Ciências, Biologia, Química e Física) –
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quinta-feira, das 9h45min às 12h15min;
VI. Área de Linguagens (Língua Portuguesa) – quinta-feira, das 16h às
18h30min;
VII. Área Técnica (Informática e Administração) – sexta-feira, das 9h45min
às 12h15min;
VIII. Área de Humanidades (Geografia) – sexta-feira, das 16h às 18h30min.
ARTIGO 9º A Jornada do docente será composta do mínimo de 24 (vinte e
quatro) horas-aula e máximo de 48 (quarenta e oito) horas-aula, podendo,
excepcionalmente e por necessidade da Administração Pública, chegar ao
limite de 54 (cinquenta e quatro) horas-aula.
ARTIGO 10º O docente poderá ampliar as horas de trabalho prestadas,
mediante Carga Complementar de Trabalho Docente (CCTD), até o limite de 48 (quarenta e oito) horas-aula semanais, e Carga suplementar de
Trabalho Docente (CSTD), até o limite máximo de 54 (cinquenta e quatro)
horas-aula semanais.
ARTIGO 11. A acumulação de cargos por Profissionais do Magistério, nos
termos do Art. 37, XVI, da Constituição Federal, observará as seguintes
exigências:
I.
O somatório da jornada semanal de cargos acumulados não pode
exceder o limite de 64 (sessenta e quatro) horas semanais;
II.
Deverá haver compatibilidade de horários, considerados também,
obrigatoriamente, as horas de trabalho pedagógico que integram sua jornada, situação em que o profissional será obrigado a cumpri-las na íntegra;
§1º É dever do docente informar até o dia da atribuição de aulas e classes
sobre o acúmulo de cargos, mediante apresentação de documento comprobatório dos horários de trabalho em outra Unidade Escolar.
§2º Tais horários devem ser compatíveis com os horários de trabalho pedagógico que integram a jornada docente.
§3º A não apresentação de documento comprobatório de acúmulo desonera a Secretaria Municipal de Educação de quaisquer prejuízos que possam
ser acarretados por motivo de acúmulo de cargos.
ARTIGO 12. Na Atribuição Interna serão atribuídas aulas e classes primeiramente aos docentes titulares da Unidade Escolar, respeitando a lista de
classificação, etapa e modalidade.
§1º Será considerado docente titular aquele que tem aulas atribuídas na
Unidade Escolar no último PAAC.
§2º Com objetivo de fixar o docente na Unidade Escolar as aulas serão atribuídas, seguindo a classificação, podendo chegar ao limite de sua carga
horária total atribuída no último PAAC.
ARTIGO 13. Após o processo de Atribuição Interna, remanescendo aulas
e classes, essas poderão ser atribuídas na forma de ampliação de jornada
na Remoção Geral.
ARTIGO 14. Remoção Geral é o processo de movimentação dos docentes
entre Unidades Escolares por meio do PAAC.
ARTIGO 15. Na Remoção Geral serão atribuídas as aulas remanescentes
consideradas:
I.
livres, ou seja, aulas decorrentes do aumento de classes, exoneração, aposentadoria, afastamentos sem remuneração, restrição permanente a ministrar aulas ou declínio de aulas pelos docentes, em caráter de
titularidade; e
II.
não livres, ou seja, aulas decorrentes de restrição temporária a ministrar aulas e afastamentos por motivo de designações para exercer cargos/
funções no âmbito da Secretaria Municipal de Educação bem como em
entidades de classe, em caráter de substituição.
§1º Os docentes afastados deverão participar do PAAC anualmente em
sua sede.
§2º No caso de afastamentos para assumir cargos na Secretaria Municipal
de Educação (SMEDU) o docente não sofrerá qualquer prejuízo para efeitos de atribuição na sua Unidade Escolar, tendo seus direitos preservados
independente do tempo que atuar na função.
ARTIGO 16. As aulas remanescentes serão atribuídas da seguinte forma:

I.
aos docentes com aulas excedentes, de acordo com seu cargo, seguindo a classificação;
II.
aos docentes que não possuam jornada completa podendo complementá-la (CCTD) até o limite de 48 (quarenta e oito) horas-aula, de acordo
com seu cargo, seguindo a classificação;
III. aos docentes que possuam jornada completa podendo suplementá-la
(CSTD) até o limite de 54 (cinquenta e quatro) horas-aula, de acordo com
seu cargo, seguindo a classificação; e
IV. aos docentes habilitados, em caráter de substituição, seguindo a classificação.
§ 1º Na Remoção, a cada alteração das aulas já atribuídas, será reiniciada
a listagem de classificação para novas oportunidades e, assim sucessivamente, até se esgotarem todas as possibilidades.
§ 2º Serão consideradas aulas excedentes aquelas garantidas na jornada
do docente, mas que não foram atribuídas classes.
§ 3º O docente com aulas excedentes terá prioridade na atribuição de aulas
que surgirem na(s) Unidade(s) Escolar(es) da(s) qual(is) é professor titular
durante a Remoção Geral.
§ 4º O docente que assumir Carga Complementar de Trabalho Docente
(CCTD) e/ou Carga Suplementar de Trabalho Docente (CSTD) e posteriormente declinar das mesmas ficará impedido de ampliar sua jornada até o
próximo PAAC.
§ 5º Surgindo necessidade do declínio, o docente deverá justificá-la por
meio de ofício protocolado ao Secretário Municipal de Educação, constando manifestação motivada, e aguardar resposta em efetivo exercício, caso
contrário terá computadas as ausências.
§ 6º As aulas atribuídas em caráter de substituição e as suplementares não
comporão a jornada docente na atribuição de aulas e classes do próximo
PAAC.
ARTIGO 17. Permanecendo docentes sem aula, por extinção de classe, redução de carga horária ou extinção de componente curricular, estes serão
considerados adidos e ficarão à disposição da SMEDU sendo aproveitados, com todos os direitos, em outra função ou componente curricular para
o qual esteja habilitado, conforme disposição do Artigo 21 da Lei 1296 de
1990.
Parágrafo único: O docente adido deverá cumprir o calendário escolar, tendo a garantia de exercer sua jornada e período do ano anterior.
ARTIGO 18. São atribuições do docente adido, respeitando-se sua habilitação e/ou área de atuação:
I.
ministrar aulas de recuperação;
II.
substituir os demais docentes da Unidade Escolar;
III. substituir os docentes de outras Unidades Escolares com afastamentos superiores a 15 (quinze) dias;
IV. participar do processo de planejamento, execução e avaliação das
atividades escolares;
V.
atuar em atividades educacionais nas Unidades Escolares ou na Secretaria Municipal de Educação de acordo com a necessidade da Rede
Municipal de Ensino;
VI. participar do processo de avaliação, adaptação, recuperação de alunos de aproveitamento insuficiente;
VII. colaborar no processo de integração escola-comunidade; e
VIII. exercer demais atribuições inerentes à função docente.
ARTIGO 19. O docente em reabilitação ocupacional, por ser portador de
inaptidão e/ou restrições definitivas ou temporárias de saúde em atividade
laborativa compatível com sua inaptidão ou restrição, será tratado conforme previsto na Lei Municipal 3534/2017 como:
I.
Docente readequado: terá redução do rol de atividades inerentes ao
cargo, mas permanecerá no exercício do cargo de origem;
II.
Docente remanejado: atuará em outro local de trabalho a fim de minimizar a repercussão das condições ambientais desfavoráveis à sua saúde
no exercício do cargo;
III. Docente readaptado: terá suas atividades inerentes ao cargo de origem alteradas, em decorrência de incapacidade definitiva, para aproveitamento de sua capacidade laborativa residual em outra atividade.
ARTIGO 20. O docente readequado ou remanejado cujo laudo médico não
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atesta impedimento para ministrar aulas regulares da matriz curricular, continuará a ser o titular de suas aulas, participará do PAAC, concorrendo com
os demais docentes.
ARTIGO 21. O docente readequado ou remanejado cujo laudo médico
atesta impedimento temporário a ministrar aulas regulares terá mantida
sua carga horária, sem aulas complementares ou suplementares, e ficará à
disposição da Secretaria Municipal de Educação (SMEDU). Participará de
Processo de Atribuição Específico, primeiramente na U.E. e posteriormente
em conjunto com outros docentes na mesma condição, respeitando suas
restrições e a ordem de classificação.
ARTIGO 22. O docente readaptado cujo laudo médico atesta impedimento
permanente a ministrar aulas regulares não participará do PAAC, terá mantida sua carga horária, sem aulas complementares ou suplementares, e
ficará à disposição da Secretaria Municipal de Educação (SMEDU).
§1º O docente readaptado participará de Processo de Atribuição Específico, primeiramente na U.E. e posteriormente em conjunto com outros
docentes na mesma condição, respeitando suas restrições e a ordem de
classificação.
§2º O docente readaptado terá como sede a SMEDU. Portanto, havendo
necessidade, poderá ser remanejado de seu local de trabalho por solicitação desta Secretaria, desde que não contrarie as indicações médicas.
ARTIGO 23. O docente que apresentar restrição que o impeça de ministrar
aulas durante o ano em curso ficará à disposição da SMEDU podendo ser
remanejado de seu local de trabalho por solicitação desta Secretaria, desde que não contrarie as indicações médicas.
ARTIGO 24. São atribuições do docente em reabilitação ocupacional, cujo
laudo médico ateste impedimento para ministrar aulas regulares, desde
que respeitado parecer conclusivo da equipe multiprofissional da saúde
ocupacional:
I.
Desenvolvimento de atividades relacionadas aos projetos escolares
descritos no Projeto Político-Pedagógico (PPP) da Unidade Escolar;
II.
Auxílio aos demais docentes da Unidade Escolar nas atividades com
sala de aula ou grupos de alunos;
III. Apoio técnico e pedagógico aos demais docentes na preparação de
materiais e atividades a serem realizadas com alunos;
IV. Realização de atividades educacionais diversas, incluindo aquelas
que tratam do acompanhamento individualizado ou de pequenos grupos
de alunos com características específicas;
V.
Prestar assistência e apoio aos seus pares, durante o período de
aula, dentro de sala de aula ou em atividades afins, conforme a necessidade e interesse pedagógico do docente solicitante;
VI. Colaborar no desenvolvimento dos programas de currículo referentes
à sua habilitação;
VII. Colaborar com os docentes no desenvolvimento das atividades complementares das classes correspondentes a sua área de atuação e/ou habilitação;
VIII. Orientar alunos em pesquisas, nas bibliotecas, trabalhos em laboratórios e salas de leitura;
IX. Responsabilizar-se pela execução de atividades a serem realizadas
fora da Unidade Escolar, como excursões, visitas, sessões de teatro, cinema etc.;
X. Colaborar nos eventos relacionados à vida social e cultural da Unidade Escolar e da comunidade: atividades artísticas, desportivas, solenidades cívicas, palestras educativas, formaturas, exposições, campanhas,
promoções etc;
XI. Colaborar no planejamento e execução das atividades de recuperação dos alunos; e
XII. Além de outras atividades que possam vir a ser autorizadas e/ou solicitadas pela SMEDU conveniente ao atendimento educacional do município, respeitando a habilitação do docente, exceto nos casos em que houver
readaptação que exija alteração do núcleo do cargo indicada por equipe
multiprofissional de saúde ocupacional.
ARTIGO 25. O docente readaptado ou restringido a ministrar aulas, não
poderá, sob qualquer pretexto, aumentar sua jornada de trabalho semanal.

ARTIGO 26. Todos os docentes deverão, obrigatoriamente, preencher a
Súmula de Contagem de Pontos.
§ 1º As pastas deverão ser organizadas pelo próprio docente e as cópias
apresentadas seguirão a ordem da ficha de contagem de pontos.
§ 2º Não será aceita a entrega de documentos após a data estipulada.
ARTIGO 27. A documentação da pasta deverá estar devidamente organizada pelo docente e conter:
I.
Súmula de Contagem de Pontos devidamente preenchida, organizada e assinada;
II.
Cópia de todos os comprovantes de tempo de serviço e de todos os
certificados ou diplomas dos cursos realizados, organizados segundo a ordem da Súmula de Contagem de Pontos;
III. Declaração fornecida pela Unidade Escolar discriminando as faltas justificadas e injustificadas, licenças e afastamentos, no período de
01/11/2016 a 31/10/2017, assinada pela direção da Unidade Escolar.
§1º Somente serão computados os pontos com apresentação dos documentos comprobatórios.
§2º A Unidade Escolar deverá enviar à Secretaria Municipal de Educação
os nomes de 02 (dois) docentes eleitos pelos seus pares para a comissão
de conferência das pastas.
ARTIGO 28. A classificação será o resultado do cômputo de pontos atribuídos a cada docente de acordo com os critérios da Súmula de Contagem de
Pontos regida por este Edital.
Parágrafo Único. Em caso de empate na classificação final levar-se-ão em
conta, sucessivamente, os critérios:
I.
Assiduidade;
II.
Tempo de serviço de Magistério na Prefeitura Municipal de Paulínia;
III. Aperfeiçoamento profissional;
IV. Sorteio.
ARTIGO 29. Para efeito de classificação, o docente que tenha exercido docência fora da rede municipal de Paulínia, será feito a contagem dos títulos
acrescidos de 0,2 pontos por mês de docência, desde que não concomitante com a Prefeitura de Paulínia, tendo como limite 10,0 pontos.
ARTIGO 30. Para o tempo de docência na Prefeitura Municipal de Paulínia,
será atribuído 1,0 (um) ponto ao mês cumulativo.
§1º O tempo de serviço do docente – exercido em designações a qualquer
título desde que autorizadas e sem prejuízo de vencimentos no âmbito da
Secretaria Municipal de Educação bem como em entidades de classe –
será computado regularmente, para fins de classificação no PAAC. Incluise neste parágrafo o docente que está atuando como responsável pela
Unidade Escolar ou em Divisões/Departamentos da Secretaria Municipal
de Educação.
§2º Nos casos de remoção obrigatória da Unidade Escolar, devido à demanda, excedência por diminuição de aulas, fechamento de classes ou
escola, o docente levará o tempo de Unidade Escolar de origem para a
nova sede para fins de pontuação e classificação.
ARTIGO 31. Considera-se dia efetivamente trabalhado o período de:
I.
Recesso;
II.
Férias;
III. Licença Gestante, Adotante e Paternidade;
IV. Afastamento por doença ocupacional ou acidente de trabalho;
V.
Convocação pelo Poder Judiciário;
VI. Licença Nojo;
VII. Licença Gala;
VIII. Doação de sangue;
IX. Afastamento por doença infectocontagiosa;
X. Licença de Aborto;
XI. Aperfeiçoamento profissional, autorizado e remunerado pela Secretaria Municipal de Educação; e
XII. Demais previstos na legislação em vigor.
§1º Os afastamentos e licenças sem remuneração não serão considerados
dias efetivamente trabalhados.
§2º Para efeito de classificação, os pontos do docente que retornar de licença ou afastamento não remunerado será feito pela contagem de títulos
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acrescida de 0,1 (um décimo) pontos por mês do tempo de afastamento/
licença da atividade de docência.
ARTIGO 32. Apenas para a Atribuição Interna, será pontuado o tempo de
docência na Unidade Escolar, com valor de 0,5 (cinco décimos) por mês,
cumulativo.
ARTIGO 33. Será considerado aperfeiçoamento profissional:
I.
Licenciatura Plena em Pedagogia 10,0 (dez) pontos;
II.
Bacharelado – Diferente da exigida para o exercício do cargo – pontuação 5,0 (cinco) pontos por curso.
III. Aperfeiçoamento Profissional na Área de Educação:
a.
DOUTORADO – quando terminada e defendida a tese, com apresentação do certificado – 70,0 (setenta) pontos;
b.
MESTRADO – quando terminada e defendida a dissertação, com
apresentação do certificado – 50,0 (cinquenta) pontos;
c.
ESPECIALIZAÇÃO – quando terminado o curso de especialização na
área de atuação, reconhecido pelo MEC, com mínimo de 360 horas, com
apresentação do certificado – 5,0 (cinco) pontos por cada curso com limite
de 03 certificados, não concomitantes, ao máximo de 15,0 (quinze) pontos;
d.
Cursos de Capacitação Presencial ou a Distância na área de Educação, realizados nos últimos 03 anos, devidamente reconhecidos pelo MEC:
0,03 (três centésimos) por hora;
e.
Sendo prioridade o atendimento educacional e o cumprimento do dia
letivo, os Certificados que na data da realização for concomitante ao horário do período de trabalho, não serão aceitos; exceto, àqueles previamente
autorizados pela Secretaria de Educação a partir do Parecer da Direção
Escolar.
Parágrafo Único. As disciplinas ou créditos dos cursos NÃO serão contados separadamente e, nem mesmo sua grade curricular.

REMOÇÃO DE PROFESSOR III
ANEXO I
SÚMULA DE CONTAGEM DE PONTOS
ATENÇÃO: Serão considerados apenas os itens que contiverem cópia de comprovante, em
anexo, entregues no dia estipulado no Edital.
NOME:____________________________________________________________
DATA DA CONTRATAÇÃO: _______/______/_________
PERÍODO DE SUSPENSÃO DE CONTRATO: de ___/____/____ a ___/____/____
PERÍODO DE SUSPENSÃO DE CONTRATO: de ___/____/____ a ___/____/____
PERÍODO DE SUSPENSÃO DE CONTRATO: de ___/____/____ a ___/____/____

A. TEMPO DE SERVIÇO NO MAGISTÉRIO (DOCENTE)
A.1. Em outras entidades - não concomitante:

0,2 por mês - Limite máximo: 10 pontos

Escola:_______________________________________________________________
De _____/_____/_____ a _____/_____/_____ = _____________ meses
Escola:_______________________________________________________________
De _____/_____/_____ a _____/_____/_____ = _____________ meses
Escola:_______________________________________________________________
De _____/_____/_____ a _____/_____/_____ = _____________ meses
TOTAL ________________ MESES X ___________________ =

A.2. Na Prefeitura Municipal de Paulínia – não concomitante: 1,0 por mês
(cumulativo)
(se o professor foi contratado até o dia 15 do mês, esse mês será contado):
de _____/_____/_____ a _____/_____/_____
de _____/_____/_____ a _____/_____/_____
de _____/_____/_____ a _____/_____/_____
de _____/_____/_____ a 31/10/15

TOTAL ________ MESES X________

2015

ARTIGO 34. As faltas injustificadas serão computadas, na contagem de
pontos referentes à assiduidade, conforme o item C.1 da súmula de contagem de pontos.

de _____/_____/_____ a 31/10/16

TOTAL ________ MESES X________

2016

de _____/_____/_____ a 31/10/17

TOTAL ________ MESES X________

2017

ARTIGO 35. O docente que não apresentar falta de qualquer natureza,
exceto as previstas em lei, receberá uma bonificação de até 48,0 (quarenta
e oito) pontos ao ano, proporcionais a assiduidade, conforme o item C.2 da
súmula de contagem de pontos.

de _____/_____/_____ a 31/10/15

TOTAL ________ MESES X________

2015

de _____/_____/_____ a 31/10/16

TOTAL ________ MESES X________

2016

de _____/_____/_____ a 31/10/17

TOTAL ________ MESES X________

2017

ARTIGO 36. As datas e locais das reuniões para atribuição de aulas deverão ser publicadas pela Secretaria da Educação, enviadas às Unidades
Educacionais e afixadas pela Direção Escolar no quadro de avisos com
ciência dos docentes.
ARTIGO 37. Todas as dúvidas referentes a este Edital deverão ser sanadas, a priori, com a Direção da Unidade Escolar e no caso de persistência,
a Direção Escolar entrará em contato com a Direção do Departamento para
maiores esclarecimentos.
ARTIGO 38. Os casos omissos e recursos devem ser encaminhados à Direção da Unidade Escolar, no período de até 03 (três) dias úteis, a contar
da data de publicação no Semanário Municipal para encaminhamento à
Secretaria Municipal de Educação dentro do prazo previsto neste Edital.
Parágrafo Único: Não serão aceitos os recursos fora do prazo.

A.3. Tempo de docência na Unidade Escolar : 0,5 (cinco décimos) por mês, cumulativo.
De _____/_____/_____ a _____/_____/_____ = _____________ meses
TOTAL ________ MESES X 0,5

A.4. Na Prefeitura Municipal de Paulínia (fora da Unidade Educacional): 0,1 por mês
- Limite máximo: 3 pontos
Local:_______________________________________________________________
De _____/_____/_____ a _____/_____/_____ = _____________ meses
Local:_______________________________________________________________
De _____/_____/_____ a _____/_____/_____ = _____________ meses
Local:_______________________________________________________________
De _____/_____/_____ a _____/_____/_____ = _____________ meses
TOTAL ________________ MESES X ___________________ =

B. FORMAÇÃO ACADÊMICA
B.1. BACHARELADO NA ÁREA DE ATUAÇÃO E LICENCIATURAS

ARTIGO 39. As Normas e Regras previstas neste Edital de Atribuição revogam as contidas no Edital publicado anteriormente.
Paulínia, 1º de Novembro de 2017.
Luciano Bento Ramalho
Secretário Municipal de Educação
Régis Luiz Lima de Souza
Diretor Departamento de Coordenação Pedagógica

B.1.1. Bacharelado na área de atuação e Licenciaturas diferentes da exigida para o
exercício do cargo – 5,0 pontos cada.
Licenciatura

Escola

2015

2016

2017

2018

2019

2020

123B.1.2. Licenciatura Plena em Pedagogia - 10,0 pontos
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Faculdade: ____________________________________________________________
Período de realização: ___________________________________________________

B.2. PÓS GRADUAÇÃO

17

2019

3-

2020

B.1.2. Licenciatura Plena em Pedagogia - 10,0 pontos

Faculdade: ____________________________________________________________
Período de realização: ___________________________________________________

Fi = Número de faltas/aulas injustificadas no período correspondente;
Ou seja, apura-se a porcentagem de faltas/aulas injustificadas do professor e em seguida
multiplica-se por (−2)
Assim sendo:

B.2. PÓS GRADUAÇÃO
B.2.1. MESTRADO em Educação ou na área de atuação - 50,0 pontos

Faculdade___________________________________________
Período de Realização__________________________________
Tema da Dissertação___________________________________________________
B.2.2.

DOUTORADO em Educação ou na área de atuação - 70,0 pontos

Faculdade_______________________________________________
Período de Realização______________________________________
Tema da Tese_______________________________________________________
B.2.3.

ESPECIALIZAÇÃO em Educação ou na área de atuação (360 horas) - 5,0 pontos



Número de aulas semanal do professor em nov e dez/2016 multiplicado por 6 semanas =_____

(N1)


Número de aulas semanal do professor entre jan e out/2017 multiplicado por 34 semanas

=___(N2)


Número de aulas total do professor (Na = N1 + N2) = __________ (Na)



Número de aulas ( Na ) menos número de faltas/aulas injustificadas ( Fi) = ________( Na – Fi )



Percentual de presenças = divisão de Na – Fi por Na , multiplicado por 100 = ________



Percentual de faltas injustificadas = 100% menos a percentual de presenças = ___________ %



Pontuação = percentual de freqüência multiplicada por (-2) = _________ pontos

cada, com limite de 3 cursos = 15 pontos
1.Faculdade_________________________________________________________
Curso_________________________________________Período_______________
Tema da Tese________________________________________________________
2. Faculdade_________________________________________________________
Curso __________________________________________Período ____________
Tema da Tese_______________________________________________________

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3. Faculdade________________________________________________________
Curso ___________________________________________Período ___________
Tema da Tese_______________________________________________________
B.3.APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO
B.3.1. RELAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO NOS ÚLTIMOS 3 (TRÊS) ANOS, NÃO CONCOMITANTE –
0,03 POR HORA
Período da realização
(mês e ano

Carga Horária

Histórico/Tema

C.2 O professor receberá uma bonificação de até 48,0 (quarenta e oito) pontos anualmente,
proporcionais à assiduidade. Conforme cálculo abaixo:

 F 
B  48 x1  
 Na 
Nesta fórmula temos:
B = Bonificação
Na = Número de aulas do professor, no período de Nov/2016 a out/2017

TOTAL____________________________________HORAS x 0,03=

F = Número de faltas/aulas de qualquer natureza no período correspondente;
Assim sendo:


C. ASSIDUIDADE

Número de aulas semanal do professor em nov e dez/2016 multiplicado por 6 semanas =

_____(N1)

C.1 Será pontuada todas as faltas/aulas injustificadas (sendo – 2 pontos a cada 1% de FI )
seguindo a seguinte fórmula:



Número de aulas semanal do professor entre jan e out/2017 multiplicado por 34 semanas = __

(N2)

Na  Fi


PFI  2  100% 
x100 
Na





Número de aulas total do professor (Na = N1 + N2) = __________ (Na)

 Número de faltas/aulas de qualquer natureza do professor = ___________(F)

Nesta fórmula temos:
PFI = Pontuação por faltas/aulas injustificadas

Tabela de pontuação por ano

Na = Número de aulas do professor, obtido pela multiplicação do número de aulas semanal por
40 semanas

C.2. TOTAL DE PONTOS

Fi = Número de faltas/aulas injustificadas no período correspondente;
Ou seja, apura-se a porcentagem de faltas/aulas injustificadas do professor e em seguida
multiplica-se por (−2)
Assim sendo:


2016

2017

2018

2019

2020

Número de aulas semanal do professor em nov e dez/2016 multiplicado por 6 semanas =_____

(N1)


2015
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=___(N2)
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Pontuação Geral 2016 Vigência 2017

Nome do Professor:__________________________________________________________
Escola:_____________________________________________________________________

Item
A.1.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.3. Divulgar por meio dos Departamentos de Educação, as relações de
vagas nas escolas e respectivos horários das mesmas;.
2 - Compete ao Diretor de Escola no uso de suas atribuições:
2.1. Enviar a Secretaria de Educação o número de vagas (turmas) existentes na unidade escolar;
2.2. Enviar a Secretaria de Educação nome da comissão de conferência
das pastas.
2.3. Realizar a atribuição de classe/turma ao Professor na unidade escolar;
2.4. Organizar a atribuição de classes/turmas:
a) Respeitando a classificação do Professor na unidade escolar;
b) Adequando as especificidades do Professor com restrição parcial conforme indicação no laudo do DEESMT.

A.2.

II- DAS REGULAMENTAÇÕES GERAIS:

A.3.

1-O período de contagem de pontos ano letivo 2017 – vigência 2018 de Professores da Educação Infantil nas creches do município será de 01/11/2016
a 31/10/2017, de forma ininterrupta.
2- Poderão participar do Processo de Atribuição/Remoção exclusivamente
Professores que estiverem em efetivo exercício.
3- A Direção e Professores observarão os critérios deste edital, respeitando:
3.1. O caráter da Classificação adquirida para o processo de atribuição/
remoção de classes/turmas no ano letivo de 2017 vigência 2018;
3.2. O Artigo 16 da Lei 1296/90 –“A remoção dar-se-á antes do início de
cada ano letivo e será regulamentada por Edital que conterá: tempo de
serviço; títulos e assiduidade”;
3.3. O Artigo 24 – X da Lei 1296/90 - “No caso de haver diminuição de classe em uma escola e/ou período, ficará a disposição, o Professor último a
escolher na referida escola/período. O Professor nesta situação entrará na
remoção do ano, se houver, ou assumirá funções atribuídas pela Secretaria
de Educação e terá sua volta garantida à escola de origem, sem concorrer
com os demais, no momento que voltar a surgir vaga, independente do
período em que estava anteriormente.”O interessado deverá se informar na
escola se há a existência de vaga e manifestar seu interesse por ela, após
a remoção interna.
3.3.1. No caso do professor não manifestar seu interesse pela vaga em
questão, em tempo hábil , ele perderá a oportunidade de retornar à Unidade Escolar.
3.3.2.Não havendo o retorno na sua unidade de origem por ausência de
vaga , o mesmo concorrerá por classificação única de pontos na remoção
geral a uma vaga independente do período em que estava anteriormente;
3.4. Professores distribuídos em função de remanejamento do prédio escolar se enquadram no item 12 da Seção V deste Edital;
3.5. Somente será considerado titular da classe/turma o Professor com atribuição de vaga livre (real);
3.6. Vagas reais que surgirem após a remoção geral (decorrer do ano) serão oferecidos após a atribuição/remoção interna para o ano seguinte;
4 - São considerados Professores APTOS:
4.1. Professor sem restrição;
4.2. Professor cuja restrição médica parcial (expedida pelo DIEST - Divisão
de Engenharia e Segurança do Trabalho) permita assumir integralmente
uma sala de aula como único responsável pela mesma;
5- O Professor que está submetido à determinação do DIEST, pelo motivo
de restrição parcial deve ter contemplado a faixa etária correspondente a
expedida na documentação do médico.
6 - A atribuição de classes/turmas para Professores APTOS dar-se-á em
dois momentos:
6.1. No primeiro momento, na Unidade Escolar:
a) A atribuição será presidida pelo Diretor ou Professora responsável pela
escola;
b) Será apresentado o número total de turmas disponíveis para a atribuição/remoção interna, respeitando a lista de classificação;
c) O interessado ou representante legal fará a escolha de período e turma
para o ano letivo de 2018;
d) A escolha de período corresponde a um ano por classificação.
6.1.1. Ao Professor que apresenta restrição parcial, será atribuída a turma
respeitando o caráter legal determinado pelo DIEST mediante apresentação de laudo comprobatório atualizado com a especificidade da restrição

A.4.
B1.1.
B.1.2.
B.2.1
B.2.2.
B.2.3
B.3.1
C.1
C.2
Total
Geral
Ass. Prof.
Ass.
Conf.

Paulínia,_____de _______________de 2017

EDITAL PARA REGULAMENTAR O PROCESSO DE REMOÇÃO E
ATRIBUIÇÃO DAS CRECHES DO MUNICÍPIO, PARA A CATEGORIA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) NA
EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE PAULÍNIA.
ANO 2017/2018 - VIGÊNCIA 2018
O Processo de REMOÇÃO E ATRIBUIÇÃO nas CRECHES do Município
de Paulínia, é regulamentado neste edital único, conforme Lei Complementar Nº 17/2001-Estatuto dos Funcionários Públicos para Professores
da Educação Infantil – observada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
9394/1996, e os princípios garantidos na Lei Municipal 1296/1990, que regulamenta o Estatuto do Magistério da Prefeitura Municipal de Paulínia, e
considerando a necessidade de estabelecer normas, critérios e procedimentos que assegurem a legalidade, legitimidade e transparência na isonomia de direitos dos Professores da Educação Infantil que dispõe na Lei
Municipal 3168/2010, durante o ano letivo, far-se-á, através de classificação de acordo com critérios regulamentados pela Secretaria de Educação
do Município de Paulínia
I - DAS COMPETÊNCIAS:
1 - Compete a Secretaria de Educação no uso de suas atribuições:
1.1. Designar comissão para a coordenação, acompanhamento e execução do processo de atribuição/remoção 2017/2018;
1.2. Deliberar sobre as vagas existentes na rede municipal de ensino;
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no trabalho ;
6.1.2.As classes/turmas que restarem na atribuição/remoção interna, irão
para a remoção geral após ciência e escolha de todos os Professores da
unidade escolar.
6.2. No segundo momento, na Secretaria de Educação, conforme classificação:
6.2.1. Classes/Turmas LIVRES (reais) de acordo com classificação única,
não se garante o período:
a) Para Professor interessado em se REMOVER de unidade escolar/período;
b) Para Professor NÃO atendido na unidade escolar;
c) Para Professor que estava à disposição da Secretaria de Educação no
ano anterior;
d) Professor APTO que retornou de afastamento em tempo da remoção de
classe/turmas.
e) Tendo se esgotado o total de turmas e completado o quadro das unidades existentes, o Professor remanescente ficará a disposição da Secretaria
de Educação em unidade escolar indicada a partir da necessidade da rede
municipal de Ensino Infantil especificamente nas Creches;
f) Este Professor poderá ser convocado(a) a qualquer tempo, pela Secretaria de Educação através do Departamento de Educação Infantil, para suprir
vagas que surgirem durante o ano letivo na Rede Municipal de Ensino de
Paulínia; respeitando a classificação
Nota - O critério para assumir classe/turma criada que vagarem ou em
substituições, no decorrer do ano letivo a partir da demanda escolar, respeitará a classificação em ordem crescente de pontuação adquirida no processo de remoção 2017/2018.
7- A atribuição/remoção de Professor com RESTRIÇÃO PLENA (impossibilitado de assumir turma), será realizada em dois momentos:
7.1. Na Unidade Escolar:
a) A unidade escolar com mais de um Professor com restrição plena, caberá ao Diretor de Escola no uso de suas atribuições redistribuir os mesmos
para atender os dois períodos de funcionamento da unidade escolar, utilizando como critério para o período a classificação.
7.2. Na Secretaria de Educação:
a) No caso de diminuição de vaga para Professor com restrição plena na
unidade escolar, segue critérios estabelecidos neste edital nos termos do
Artigo 24 – X da Lei 1296/90 que regulamenta o Estatuto do Magistério da
Prefeitura Municipal de Paulínia.
b) As vagas serão definidas anualmente pelos Diretores/Professores Responsáveis de Escola e Diretor do Departamento de Educação Infantil.
7.3. A Secretaria de Educação poderá realizar a redistribuição do Profissional conforme Cap. III, artigo 33 da LC 17/2001, se houver necessidade de EQUIPARAR o atendimento nas unidades escolares de acordo com
o número de Professoras com restrição plena, levando em consideração
todos aspectos que envolvem a REDISTRIBUIÇÃO deste Profissional na
Educação;
a) Será considerado o caráter específico da restrição e em situação de impossibilidade plena de interação com a criança no espaço escolar, o mesmo estará à disposição da Secretaria de Educação.
b) O Professor com restrição plena nas condições que se enquadra no
Artigo 151 da Lei 8.213/91 não será submetido à redistribuição ou remoção
de unidade escolar, salvo se houver interesse do mesmo.
8 - O Professor interessado(a) na Remoção Geral 2017/2018deverá:
8.1. Preencher o requerimento declarando o INTERESSE no processo de
Remoção Geral;
8.2. Comparecer à sessão de escolha na data, horário e local marcado;
8.3. Nomear um representante munido de procuração de próprio punho
com poderes para os devidos fins, na impossibilidade de sua presença;
a) Ainda que classificado, não será admitida a remoção do Professor que
descumprir este item.
b) O Professor que estiver sem sede e deixar de comparecer, será atribuída
sua turma ou será designada uma Unidade Escolar como referência para
atuar em sua função no momento de escolha pela Secretaria de Educação;
9- O resultado da classificação através da contagem de pontos dos Professores será o cômputo atribuído a cada candidato de acordo com os critérios
deste Edital;
9.1. Em caso de empate na classificação final levar-se-á em conta sucessivamente os critérios de Assiduidade, Tempo de Serviço na Prefeitura Muni-

cipal de Paulínia e Aperfeiçoamento Profissional.
10 - Serão consideradas classes/ turmas disponíveis (reais) para atribuição
na unidade escolar, àquelas provenientes:
a) Da Suspensão de Contrato (afastamento sem remuneração) a partir do
deferimento da solicitação, devendo o Professor aguardar em efetivo exercício;
b) De Afastamento por ordem médica por período igual ou superior a 360
dias, a partir da data do atestado médico, exceto nas condições de tratamento que se enquadra no art. 151 da Lei 8.213/91 ;
c) Do caráter pleno de restrição para o exercício de suas atividades em sala
de aula por período superior a 180 dias ininterruptos.
d) Da prestação de serviço na Secretaria de Educação ou outras Secretarias da Prefeitura Municipal de Paulínia por período igual ou superior a
180 dias;
e) Conforme Lei 1296/90: “Art. 18 - Além das vagas oferecidas na remoção,
serão automaticamente colocadas à disposição para escolha aquelas que
vagarem em decorrência da escolha feita nessa mesma sessão.”
III- DA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO
1 - A aprovação em Concurso Público para ingressar na Prefeitura Municipal de Paulínia como Educadora Infantil assegura:
1.1. A equidade no Tempo de Serviço (pontuação) com Professora de Educação Infantil na Prefeitura Municipal de Paulínia por terem atribuições
idênticas na função.
1.1.1 Tempo de serviço como Educadora Infantil na Prefeitura Municipal de
Paulínia 1,0 ao mês.
2 - Serão computados na Súmula de Contagem de Tempo de Serviço:
2.1. PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
2.1.1. Tempo de serviço no Magistério, não concomitante a Prefeitura Municipal de Paulínia, em outra Instituição: 0,2 ao mês (limite máximo de 10
pontos).
2.1.2. Tempo de serviço como Professor de Educação Infantil na Prefeitura
Municipal de Paulínia, publicado no Semanário Oficial: 1,0 ponto ao mês.
2.1.3. Tempo de Serviço (fora da unidade escolar ou sala de aula) na Prefeitura Municipal de Paulínia, projetos na área da educação: 0,2 pontos por
mês cumulativo.
3- Será considerado na pontuação por ASSIDUIDADE:
3.1. O efetivo exercício para todos os fins
•
Gala, Nojo nas situações previstas;
•
Serviços Obrigatórios por Lei;
•
Licença Gestante, à adotante, à paternidade;
•
Licença decorrente de aborto;
•
Licenças que se enquadram no artigo 151 da Lei 8.213/91;
•
Licença quando acidentado no exercício de suas atribuições (CATI);
•
Licenciamento compulsório por medida profilática (relatório médico
especificando a doença catapora, sarampo, rubéola, conjuntivite etc );
•
Doação voluntária de Sangue ( quatro ao ano );
•
A presença do represente legal (Docente) da Educação Infantil-Creche, membro do CME, em reunião ordinária do Conselho Municipal de Educação, conforme Artº 7º II da Lei 3272/2012, publicada em Semanário Oficial, sem prejuízo no atendimento educacional quando ocorrer no período
de trabalho;
•
Reuniões autorizadas pela Secretaria de Educação e periódico.
4 - DA PONTUAÇÃO:
4.1. Os créditos serão proporcionais ao dia letivo:
•
2,0 pontos quando 100% sem qualquer intercorrência, cem por cento
da jornada cumprida/ dia trabalhado; (tempo de atraso de no máximo de 10
minutos);
•
0,7 pontos quando houver intercorrência igual ou menor que 50%
Justificada ( com declaração ou atestado de horas);
•
0,4 pontos quando houver intercorrência maior que 50% Justificada.
•
0,3 pontos quando houver intercorrência menor que 50% Injustificada.
•
0,1 ponto no dia de ausência justificada por falta médica.
•
Não haverá pontuação para falta injustificada OU INTERCORRÊNCIA INJUSTIFICADA MAIOR OU IGUAL A 50%;
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TABELA DE PONTUAÇÃO
Dia todo
trabalhado 100%

2,0 ponto

Dia com
intercorrência
Justificada igual
ou
menor que 50%
0,7 pontos

Dia com
intercorrência
Justificada
maior que 50%

Dia com
intercorrência
Injustificada
menor que 50%

Falta Justificada
dia todo
100%

0,4 pontos

0,3 pontos

0,1 por dia

Observação: Na obrigatoriedade de comparecimento, enquanto pais e/ou
responsáveis por menor regularmente matriculado em Estabelecimento de
Ensino da rede pública ou particular, nas reuniões de pais e mestres, comemorações e convocações não serão computadas as saídas, observando
para isso que o funcionário tem o direito de até 1h30 min., por jornada, independente do número de filhos. Estas saídas deverão ser documentadas.
4.2. – As Reuniões e eventos ocorridos nas Creches serão organizados
de acordo com a necessidade da unidade escolar, devendo ser autorizada
pelo Departamento de Educação Infantil,
4.3. - As Reuniões e eventos que foram realizadas no período de 01/11/2016
a 31/10/2017serão pontuadas em regra de três sendo, o número de comparecimentos em reuniões multiplicados por 20 e dividido pelo número de
reuniões ocorridas neste período, equivalentes a pontuação máxima de 20
pontos.
5 - DA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOCENTE:
5.1. NÃO será avaliado como Título:
a) A formação mínima de nível de Magistério Médio, que concedeu direito
à inscrição ao Concurso para Educadora Infantil ou para transformação do
cargo ou seja, o pré-requisito.
5.2 - Serão pontuados:
•
Licenciatura Curta em Pedagogia – 15,0 (quinze) pontos
•
Curso Normal Superior ou Licenciatura Plena em Pedagogia – 20,0
(vinte) pontos
•
Outras Licenciaturas Plenas (compõem a grade curricular da Educação Básica) – 10,0 (dez) pontos por licenciatura;
•
Especialização: Máximo de 03 certificados, sendo 5,0 (cinco) pontos
cada, com limite de 15 (quinze) pontos, quando concluído na área de atuação, reconhecidos pelo MEC, não realizados concomitantemente, com o
mínimo de 360 horas;
•
Mestrado – (defendida a dissertação), com apresentação do certificado: 50,0 (cinqüenta) pontos;
•
Doutorado – quando terminada e defendida a tese, com apresentação
do certificado: 70,0 (setenta) pontos;
a) Serão aceitos Cursos de Capacitação Presencial ou a Distância realizados nos últimos 03 anos (não concomitantes), devidamente reconhecidos
pelo MEC: 0,03 por hora. Data a ser contada de 01/11/2014 a 31/10/2017.
b) Os Cursos de Capacitação devem ser voltados para a área de atuação
na Educação e conter a carga horária realizada.
c) Sendo prioridade o atendimento educacional e cumprimento do dia letivo, os Certificados que na data da realização for concomitante ao horário
do período de trabalho, não serão aceitos, exceto àqueles que forem autorizados pela Secretaria de Educação a partir do Parecer do Diretor de 1
Escola;
Parágrafo Único- As disciplinas ou créditos dos cursos NÃO serão contados separadamente e nem mesmo sua grade curricular, bem como, não
serão contados Bacharelados e Tecnólogos;
IV – DA ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS
1 - O Diretor da unidade escolar orientará a comissão eleita pelos pares
para a conferência das pastas conforme critérios relacionados:
1.1. Os Professores infantis deverão preencher a Súmula específica do
Quadro do Magistério.
1.2. As pastas deverão ser organizadas pelo próprio Professor seguindo a
ordem da Súmula de contagem de tempo;
1.3. Não serão aceitas inclusões de documentos após a entrega das pastas.
2 - As pastas deverão conter a documentação exigida:
2.1. Requerimento declarando INTERESSE ou o NÃO INTERESSE no processo de Remoção Geral;
2.2. Súmula de Contagem de Pontos devidamente preenchida (não serão
aceitas a lápis), organizada e assinada;
2.3. Cópia de todos os comprovantes de tempo de serviço e de todos os
certificados ou diplomas dos cursos realizados;
2.4. Planilha de presença e ausências fornecida pela unidade escolar;
2.5. Os conferentes das pastas devem fazer constar a escrita da frase confere com o original, datar e rubricar os documentos apresentados;
3 - O Diretor de Escola no uso de suas atribuições:

3.1. Ratificará ou retificará a conferência das pastas;
3.2. Garantirá a transparência no processo de atribuição/remoção dos Professores requerendo a ciência do resultado geral de pontuação/classificação;
3.3. Oficializará a pontuação dos Professores interessadas na Remoção
Geral ao apresentar a listagem no Departamento Infantil;
3.4. Informará ao Departamento de Educação Infantil, as vagas remanescentes após atribuição interna e os professores que estiverem sem vaga.
V - DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
1 - Na REMOÇÃO GERAL serão oferecidas as vagas existentes na rede
municipal de ensino;
2 - Participará da Remoção Geral o Professor que:
2.1.Em decorrência da diminuição de classe/turma, deixou a unidade escolar;
2.2. Tem interesse na mudança de unidade escolar e/ou período;
3- A lista de classificação dos interessados que participarão do processo de
Remoção Geral será divulgada pelo Departamento de Educação Infantil.
4- As datas previstas para o processo de atribuição e remoção 2017/2018
apresentadas a seguir, são passiveis de alterações, cabendo a Secretaria
de Educação consolidar as datas, horários e local para a remoção geral em
tempo hábil para a execução das metas.
Organização
Elaboração da Pasta de Contagem
de Tempo
Conferência das Pastas
Divulgação da Classificação na
Unidade (prazo de 02 dias para
recurso, na Unidade Escolar)
Atribuição na Unidade Escolar
Resgate
Entregada lista de classificação dos
interessados na remoção geral e
quadro de vagas
Divulgação da Classificação Geral e
Vagas Existentes (prazo de 02 dias
para recurso, no Departamento de
Educação Infantil)
Remoção Geral

Data
20 a 23/11
24/11 a 01/12
04/12
06/12
07/12
11/12

Responsável
Professor
Comissão eleita
Diretor de Escola
Diretor da U.E.
Diretor da U.E.
Diretor da U.E.
DICPEI

12/12
18/12

DICPEI
DECP

5- Em caso de empate na classificação final levar-se-á em conta sucessivamente os critérios de:
a) Assiduidade;
b) Tempo de serviço na Prefeitura Municipal de Paulínia;
c) Aperfeiçoamento Profissional;
6- Na etapa da Remoção Geral, o Professor que removeu de sede automaticamente terá liberado uma vaga que será oferecida durante o processo
de remoção;
7- Professores não comissionados, que estiverem prestando serviço na
Secretaria de Educação terão sua garantia de vaga por um período de até
180 dias.
8- O Professor quando designado pela Secretária de Educação para exercer
a função de Professor Responsável, para responder por unidade escolar em
caráter extraordinário, preencherá a súmula de pontuação sem prejuízo das
vantagens que por ventura tiver enquanto permanecer designado;
9- Compete ao Diretor de Departamento Infantil a redistribuição dos Professores de acordo com o Capítulo III, artigo 33 § 1º da L.C. Nº 17/2001;
10- Os recursos deverão ser protocolados na Divisão de Coordenadoria
Pedagógica do Ensino Infantil - DICPEI no período de até dois (02) dias
úteis, a contar da data da publicação do edital para encaminhamento à
Secretaria de Educação.
11 - A indicação de horários e locais para o processo de remoção/atribuição
serão divulgados pelo Departamento de Educação Infantil em tempo hábil
para sua realização;
12 - Situações específicas não previstas no presente Edital serão resolvidas
pelo Departamento de Educação Infantil na Secretaria da Educação (se enquadram neste artigo, profissionais da educação que tiveram suas unidades
escolares remanejadas e não contam com sala/turma livre ou real).
13 -As regulamentações existentes neste EDITAL preservam os direitos e
indicam os deveres da Equipe Escolar sendo previstos no respectivo Regimento Escolar, bem como na legislação vigente, o qual passa a reger o
Processo de Remoção/Atribuição de turma Ano 2017 - Vigência 2018.
Paulínia, 16 de novembro de 2017.
DICPEI
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EDITAL PARA REGULAMENTAR A ATRIBUIÇÃO DE AULAS AOS
PROFESSORES III - EDUCAÇÃO ESPECIAL 2017/2018.
A atribuição de aulas aos professores de Educação Especial que atuam
nas Escolas Municipais de Ensino Básico será realizada de acordo com a
Lei Municipal n º 1296 de 15 de maio de 1990, que dispõe sobre o Estatuto
do Magistério da Prefeitura Municipal de Paulínia-SP, com a LDB 9394-96,
bem como, com as Diretrizes Municipais que regulamentam: a inclusão
das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação no Ensino Público Regular, o trabalho do
Professor de Educação Especial para atender a Proposta de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva e o Atendimento Educacional
Especializado.
A Educação Especial tem como objetivo oferecer aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, o Atendimento Educacional Especializado e aos seus professores
orientação especializada, disponibilizando serviços e recursos de acessibilidade em Sala de Recursos Multifuncionais para sua efetiva inclusão no
ensino regular. Por esta razão, faz-se necessário que a atribuição de aulas
aos profissionais que atuam nesta área tão peculiar, seja pensada de forma
específica para que possamos atender a demanda educacional na rede
municipal de ensino, eliminando assim as barreiras que dificultam a permanência desses alunos na Escola. (MEC, Política Nacional de Educação
Inclusiva; 07/Jan/2008).
O professor de Educação Especial, atendendo as orientações legais, desenvolverá o trabalho pedagógico em caráter de itinerância, em Sala de
Recursos Multifuncionais, por meio do Atendimento Educacional Especializado e em Escola Bilíngue para deficientes auditivos/surdos, de acordo
com as Diretrizes Municipais da Educação Especial.
ARTIGO 1º - O Professor de Educação Especial concursado para trabalhar
na Rede Municipal de Ensino em Paulínia/SP tem como característica da
função a Itinerância; o Departamento de Coordenação Pedagógica-Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação será responsável pela
atribuição das aulas, normatizações do trabalho do professor de Educação
Especial a serem desenvolvidas nas Unidades Educacionais, bem como
a reorganização da sede de acordo com a demanda durante o ano letivo.
ARTIGO 2º - O processo de atribuição de classes e de aulas orienta-se
pelos seguintes objetivos:
I – Atribuir jornada aos docentes, definindo períodos e horários conforme
campo de atuação;
II – Fixar a lotação dos docentes nas Unidades Escolares Municipais de
acordo com o campo de atuação;
§1º A atribuição de aulas para o ano subsequente será sempre no ultimo trimestre, podendo haver atribuição de aulas caso novas vagas sejam
criadas e participará desta atribuição todos os Professores de Educação
Especial.
§2º Caso as novas aulas não sejam atribuídas, haverá uma reorganização
efetuada pelo Departamento de Coordenação Pedagógica - Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação para preenchimento das mesmas.
§3º A atribuição de aulas aos docentes titulares respeitará o período e a
jornada de trabalho do ano anterior, de acordo com a lista de classificação.
§4º As novas aulas a serem atribuídas serão consideradas suplementares
caso o professor tenha a carga horária semanal completa.
§5º A atribuição de aulas e classes aos docentes caberá ao Departamento
de Coordenação Pedagógica-Educação Especial da Secretaria Municipal
de Educação e dar-se-á em 3 fases:
a) Atribuição geral com a carga horária referente ao ano letivo anterior;
b) Atribuição geral, organizada pela Secretaria da Educação, para ampliação da jornada de trabalho até 48 h/a;
c) Atribuição para carga suplementar de acordo com os critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação.
§6º A atribuição de aulas, em todas as suas etapas respeitara a lista geral
de classificação.
ARTIGO 3º - A jornada do P III será composta de, no mínimo 24 (vinte

e quatro) e no máximo de 48 (quarenta e oito) horas-aula semanais, já
consideradas as horas de trabalho pedagógico e distribuídas da seguinte
maneira:
a) no máximo 32 h/a de atividades diretamente com alunos;
b) 03 h/a de trabalho de área (HTAC);
c) 03 h/a de Reunião Pedagógica (HTPC);
d) no máximo de 05 h/a de trabalho pedagógico individual (HTPI);
e) no máximo de 05 h/a de trabalho pedagógico em local de livre escolha
(HTPL).
ARTIGO 4º - O docente poderá ampliar as horas de trabalho prestadas,
mediante Carga Complementar de Trabalho Docente (CCTD) e Carga Suplementar de Trabalho Docente (CSTD) para o exercício de substituição
eventual ou temporária de outro docente do mesmo campo de atuação
ou de campo de atuação diverso, desde que habilitado, até o limite de 48
(quarenta e oito) horas-aula semanais de trabalho docente para CCTD e
até o limite máximo, permitido pelo órgão financeiro Municipal competente,
das horas-aula semanais de trabalho docente para CSTD, implementado
nas Unidades Escolares, de acordo com as necessidades da Administração Pública.
§1º O pagamento da Carga Complementar de Trabalho Docente (CCTD)
e da Carga Suplementar de Trabalho Docente (CSTD) será feita de forma
idêntica as demais aulas que compõem sua jornada, respeitando-se todos
os direitos decorrentes da atribuição.
§2º O professor que assumir Carga Complementar de Trabalho Docente
(CCTD) ou Carga Suplementar de Trabalho Docente (CSTD) fica impedido
de declinar das mesmas, sob pena de não poder ampliar sua jornada no
ano seguinte.
§3º A Carga Complementar de Trabalho Docente (CCTD) e a Carga Suplementar de Trabalho Docente (CSTD) será atribuída obedecendo a lista de
classificação.
§4º Não será permitida a desistência de aulas ou classes após o 2º momento da Atribuição. Caso ocorra a necessidade de declínio, o docente
deverá justificar-se por intermédio de ofício protocolado junto à Secretaria Municipal de Educação, constando obrigatoriamente de manifestação
motivada. O docente deverá aguardar a resposta do mesmo em efetivo
exercício.
§5º O docente que descumprir a determinação prevista neste artigo continuará com o nome na planilha de frequência e todas as suas faltas serão
computadas;
§6º O docente que por motivos diversos, durante o ano letivo, declinar das
aulas atribuídas não poderá reassumi-las no primeiro momento da próxima
atribuição, mesmo que estejam livres.
ARTIGO 5º - A Atribuição de aulas, citada no parágrafo anterior, será realizada com a presença de todos os Professores, de acordo com o calendário
organizado pelo Departamento de Coordenação Pedagógica - Educação
Especial, previamente divulgado às Unidades Escolares e após reorganização da demanda educacional deste mesmo ano, considerando as aprovações, mudanças de etapa de ensino, matrículas novas, mudança de endereço dos alunos com deficiência e a forma de Atendimento Educacional
Especializado.
PARÁGRAFO ÚNICO: O professor que por algum motivo não puder participar da Atribuição Geral de Aulas deverá fazê-lo por meio de procuração.
ARTIGO 6º - O Departamento de Coordenação Pedagógica - Educação
Especial, após atribuição geral, poderá no decorrer do ano subsequente,
de acordo com a necessidade do Sistema Educacional de Ensino do Município, demanda nas Unidades Educacionais e Proposta de Inclusão Escolar fazer readequações no horário semanal do Professor, respeitando o
número de horas aulas permitidas por Lei e o período assumido anteriormente pelo mesmo.
ARTIGO 7º - A mudança de período (manhã ou tarde) de trabalho após a
atribuição só poderá ser efetivada com a anuência do Professor e da Secretaria Municipal de Educação.
ARTIGO 8º - Para o processo de atribuição de classes e aulas será necessário:
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I - cópia de todos os comprovantes de tempo de serviço para que os mesmos sejam computados;
II - declaração fornecida pela Secretaria Municipal de Educação discriminando as faltas injustificadas, licenças e afastamentos, no período de
01/11/2016 a 31/10/2017.
ARTIGO 9º - A classificação será o resultado do cômputo de pontos atribuídos a cada docente de acordo com os critérios estabelecidos neste Edital.
§1º Em caso de empate na lista classificatória, será considerado, sucessivamente:
a) Titulação;
b) Assiduidade;
c) Tempo de Magistério na Rede Municipal de Paulínia;
d) Idade
§2º O tempo de serviço do docente trabalhado em afastamentos/designações a qualquer título, desde que autorizados sem prejuízo de vencimentos, e nas nomeações em comissão no âmbito da Secretaria Municipal de
Educação, ou ainda em designações determinadas por essa secretaria,
bem como o tempo exercido junto a entidades de classe, será computado
regularmente, para fins de classificação no processo de atribuição de classes e aulas, no cargo/função, no magistério e na unidade escolar;
§3º O tempo de serviço do docente na condição de readaptado, será computado regularmente, para fins de classificação no processo de atribuição
de classes e aulas, no cargo/ função, no magistério e na Unidade Escolar.
ARTIGO 10º - O docente que prestar serviço em outra Secretaria terá garantido no momento do seu retorno a última jornada que exercia na Secretaria Municipal de Educação no momento de sua saída.
ARTIGO 11º - A atribuição de classes e aulas observará para fins de classificação dos docentes os critérios de:
I - tempo de serviço em cargo efetivo na Educação Básica da Rede Municipal de Paulínia, com 0,5 (cinco décimos) pontos por dia;
II - tempo no Magistério em outras Redes, não concomitantes com a Prefeitura de Paulínia, com 0,05 (cinco centésimos) pontos por dia, até o limite
de 100 (cem) pontos;
§1º Para o ano de 2018, serão atribuídos 0,5 (cinco décimos) pontos por
dia trabalhado na Rede Municipal de Paulínia, considerado desde o início
de seu ingresso na carreira, devendo, somente serem descontadas as faltas injustificadas, ocorridas no período de 01/11/2016 até 31/10/2017.
§2º Será considerado falta-dia quando:
a) O docente descumprir a jornada de trabalho diária injustificadamente;
b) O docente descumprir parte da jornada de trabalho diária injustificadamente, até totalizar 1/5 (um quinto) da jornada semanal, ao longo do período de apuração.
§3º - No último mês do período de apuração, o saldo de faltas-aula que não
constituir uma falta-dia será desconsiderado.
Para fins deste artigo, considera-se dia efetivamente trabalhado os períodos de:
a)
recesso;
b)
férias;
c)
licença gestante, adotante e paternidade;
d)
06 (seis) meses iniciais de afastamento por moléstia grave prevista
em lei, doença ocupacional ou acidente de trabalho;
e)
convocação pelo poder judiciário;
f)
licença nojo;
g)
licença gala;
h)
doação de sangue;
i)
doença infectocontagiosa;
j)
licença de Aborto;
k)
afastamento autorizado pela Secretaria Municipal de Educação, para
fins de aperfeiçoamento profissional; e,
l)
demais previstos em lei vigente.
IV – Os afastamentos e licenças sem remuneração não são considerados
dias efetivamente trabalhados.
ARTIGO 12º - Passam a ser consideradas livres, as classes e aulas dos
professores que se ausentaram por/para:
a) Afastamento/licença médica, período igual ou superior a seis (6) meses

ininterruptos, salvo as previstas em lei;
b) Prestar serviço na Secretaria Municipal de Educação, período igual ou
superior a doze (12) meses;
c) Afastamento sem remuneração ou trabalho em outra Secretaria, a partir
da data de deferimento;
d) Readaptação, período igual ou superior (3) meses;
e) Restrição total e/ou parcial com impedimento de assumir aulas, período
igual ou superior (3) meses;
§ 1º Também serão consideradas aulas livres, as aulas assumidas ou declinadas após a Atribuição Oficial.
§ 2º Havendo diminuição de demanda no meio do ano letivo, o professor
ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para possíveis
substituições em qualquer unidade.
ARTIGO 13º - O docente em reabilitação ocupacional, “por ser portador de
inaptidão e/ou restrições definitivas ou temporárias de saúde e em atividade laborativa compatível com sua inaptidão ou restrição”, será tratado conforme previsto na Lei Municipal 3534/2017 que dispõe sobre a Reabilitação
Ocupacional do Servidor Público e dá outras providências. O docente em
reabilitação ocupacional:
I - poderá ser readequado, remanejado ou readaptado, dependendo da
“avaliação, seguida de parecer conclusivo, da equipe multiprofissional de
saúde ocupacional”, conforme previsto na Lei Municipal 3534/2017;
II - cujo laudo médico não atesta impedimento de ministrar aulas regulares,
participará do processo de atribuição de aulas normalmente, conforme previsto neste Edital ;
III - cujo laudo médico atesta impedimento de ministrar aulas regulares,
sendo o impedimento de caráter permanente, deixará de ser o titular das
aulas e elas se tornarão aulas livres;
IV - cujo laudo médico atesta impedimento de ministrar aulas regulares,
sendo o impedimento de caráter temporário, participará do processo de
atribuição de aulas normalmente, conforme previsto neste edital e continuará sendo o titular das aulas, as quais poderão ser atribuídas a outro
docente em caráter de substituição, até que o titular tenha alta médica.
ARTIGO 14º - As aulas terão duração de 50 minutos no período diurno ou
de acordo com cada etapa de ensino. O percurso de deslocamento entre
as escolas, no caso do professor que atua em mais de uma Unidade Educacional faz parte da carga-horária do professor de Educação Especial.
ARTIGO 15º - A jornada de trabalho do docente será cumprida de acordo
com o calendário escolar, considerada como horário normal de trabalho,
cumprindo-se o artigo 2º, §4º, da Lei nº 11.738/08, compondo-se de:
I – horas de atividades diretamente com alunos;
II – horas de trabalho pedagógico, sendo:
a) Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), serão cumpridas de
forma coletiva em horário e local a serem estabelecidos pela Secretaria
Municipal de Educação, destinando-se:
i. Atuação em conjunto com a equipe escolar em grupos de formação permanente e reuniões pedagógicas;
ii. Construção, acompanhamento e avaliação do Projeto Político Pedagógico (PPP) da Unidade Escolar;
iii. Aperfeiçoamento profissional;
iv. Atividades de interesse da Unidade Escolar bem como da Secretaria
Municipal de Educação.
b) Horas de Trabalho Pedagógico Individual (HTPI), a serem cumpridas na
Unidade Escolar, destinadas à organização do trabalho docente para fins
de melhor qualificar o seu plano de aula e atendimento aos pais;
c) Horas de Trabalho Pedagógico em Local Livre (HTPL), tempo destinado
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ao docente para fins de cumprimento das atividades inerentes às práticas
de ensino e aprendizagem, em local e horário de livre escolha;
d) Horas de Trabalho de Área de Conhecimento (HTAC), tempo destinado
ao docente para fins de cumprimento das atividades pedagógicas, com
reuniões de áreas para encontros entre os profissionais da Educação Especial da Rede Municipal de Paulínia.
ARTIGO 16º - Todo docente deverá participar da reunião de área às terçasfeiras no horário e local a ser definido pela Secretaria Municipal de Educação-Educação Especial.
ARTIGO 17º - As datas e locais das reuniões para atribuição de aulas deverão ser publicadas pela Secretaria da Educação, enviadas às Unidades
Escolares e afixadas no quadro de avisos com ciência dos Professores.
ARTIGO 18º - Todas as dúvidas referentes a este Edital deverão ser sanadas, a priori, com a Direção da U.E., caso persistam, ou seja, de caráter
específico, as mesmas deverão ser encaminhadas por escrito ao DECPEducação Especial, onde serão analisadas e respondidas antes da data
prevista para a atribuição.
ARTIGO 19º - Os recursos devem ser encaminhados à Direção da Unidade
Escolar para encaminhamento ao Departamento de Coordenação Pedagógica-Educação Especial, que se reunirá com a comissão formada por
representantes dos Professores de Educação Especial, que procederá a
análise e deferimento ou não dos mesmos.
ARTIGO 20º - Os recursos devem ser apresentados até três dias úteis após
o fato objeto do recurso.
ARTIGO 21º - Atribuição para Sala de Atendimento Educacional Especializado – área da surdez:
a) Corresponde ao trabalho de apoio pedagógico complementar/suplementar ao trabalho da Unidade Escolar. Os alunos com deficiência auditiva/
surdez frequentarão a Sala de Atendimento Educacional Especializado no
período contrário ao seu período regular de aulas, conforme orientações
das Diretrizes Municipais da Educação Inclusiva. O professor para assumir
este trabalho deverá ter:
b) Formação específica em D.A.;
c) Conhecimento das diferentes abordagens educacionais relacionadas à
surdez;
d) Fluência em LIBRAS;
e) Experiência profissional na área;
ARTIGO 22º – A atribuição de aulas para o Atendimento Educacional Especializado – área da surdez e professor bilíngue deverá seguir lista única
classificatória dos profissionais da área da surdez pela especificidade da
função e pelas atribuições referidas nas Diretrizes Municipais da Educação
Inclusiva, seguindo os mesmos critérios deste edital. Após o preenchimento das vagas nesta modalidade, o professor participará da Atribuição Geral
de aulas.
ARTIGO 23º - As Normas e Regras previstas neste Edital de Atribuição
revogam as contidas no Edital publicado anteriormente.
Paulínia, 13 de novembro de 2017.
Luciano Bento Ramalho
Secretário Municipal de Educação
Regis Luiz Lima de Souza
Diretor do Departamento
de Coordenação
Pedagógica

Valéria Serra de Freitas Guimarães
Educação Especial

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PORTARIA Nº 027/2017
Corregedoria da Guarda Municipal de Paulínia
O Cidadão VALCIR DE A. EMERICK, Corregedor da Guarda Municipal de
Paulínia, no uso das atribuições legais de sua função, previstas no artigo 39, V,
da Lei Complementar nº 59, de 29 de fevereiro de 2016, pela presente,
RESOLVE:
I – Determinar o ARQUIVAMENTO da Sindicância Contraditória, contida no
protocolo de nº 10.713/2017 instaurada pela portaria nº 013/2017, voltada a
apurar responsabilidades administrativas em razão de possível excesso no
uso da força durante atendimento de ocorrência, relacionada aos Guardas
Municipais sob as matrículas funcionais nº 7329 e nº 12033, a qual concluiu pela isenção de responsabilidade administrativa, conforme as razões
expostas no relatório conclusivo da Comissão Sindicante às fls. 79 a 90 e
julgamento às fls. 92 e 93, em acordo com os fundamentos contidos na Lei
Complementar 59/2016 (Estatuto da Guarda Municipal de Paulínia).
II – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Cumpra-se. Registre-se. Publique-se.
Paulínia, 10 de outubro de 2017.
VALCIR DE A. EMERICK
Corregedor
Lavrada na Corregedoria da Guarda Municipal e publicada no Gabinete do
Prefeito na data supra.
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SECRETARIA DE DEFESA E DESENVOLVIMENTO

S E C R E TA R I A

DE

TURISMO

E

EVENTOS

DO MEIO AMBIENTE
ELEIÇÕES COMDEMA

O Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMDEMA, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal nº 3.472 de 20 de outubro de
2015, CONVOCA PARA AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS PARA REPRESENTANTES TITULARES E SUPLENTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O BIÊNIO 2018-2019, conforme Resolução nº 05 de 06 de novembro de 2017.

Datas

Cronograma

Horários

09 a 24 de novembro 2017

Inscrições

09h às 16h

30 novembro 2017

Publicação das Candidaturas Deferidas e Indeferidas 22h

30 novembro a 05 dezembro 2017 Recurso

09h às 16h

07 dezembro 2017

Publicação das Candidaturas Aptas Finais

22h

07 a 14 de dezembro de 2017

Cadastro dos Fiscais dos Candidatos

09h às 16h

16 dezembro 2017

Eleições

11h às 14h

21 dezembro 2017

Publicação dos Eleitos

22h

08 janeiro de 2018

Posse dos Eleitos

17h

Os candidatos deverão:
I – ter idade superior a 18 (dezoito) anos;
II – não estar ocupando cargo de mandato eletivo no poder público de qualquer esfera governamental, ou ainda cargo em comissão ou de confiança
ou ainda exercer função gratificada de chefia em qualquer órgão público
de administração direta ou indireta de qualquer esfera governamental ou
ainda aquele for servidor público municipal;
III – Estar devidamente inscritos e regular na Justiça Eleitoral de Paulínia;
IV - Não ocupar assento em outro Conselho Municipal;
V – Comprovar vínculo com o município há pelo menos 1 (um) ano.
Os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos no ato da inscrição:
I – Xerox simples da Cédula de Identidade, CPF, Título e Quitação Eleitoral;
II- Comprovante de residência no município;
III- Comprovante de vínculo com o município há pelo menos 1 (um) ano.
Para votação, os eleitores deverão estar munidos de: Documento com foto
e Título eleitoral.
Maiores informações na Seddema 3874-5654 ou na Resolução nº 05 de
06 de novembro de 2017 publicada no semanário oficial do município do
dia 10 de novembro de 2017 ou no site oficial da SEDDEMA (http://www.
paulinia.sp.gov.br/frmDownloads).
Paulínia, 06 de novembro de 2017.
Luís Francisco Ferro Mauro
Coordenador Executivo
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