
DECRETO nº 331, de 8 de outubro de 2018. 

 

 

 

MÁRIO CELSO BOTION, Prefeito Municipal de Limeira, Estado de 

São Paulo, 

 

 

   NO EXERCÍCIO de suas funções, em atenção às disposições legais, 

 

 

CONSIDERANDO o que dispõem os artigos 31, 32, 33 e 34 da Lei 

Complementar nº 461 de 02 de junho de 2009 (Estatuto do Magistério Público Municipal de 

Limeira) e suas alterações, 

 

 

   DECRETA: 

 

 

   DAS INSCRIÇÕES 

 

Artigo 1º - Ficam abertas, no período de 16 a 18/10/2018, as inscrições 

para atribuição de classes disponíveis e/ou turmas para Professores Titulares de cargo e 

Professores Substitutos de Educação Infantil e Professores Substitutos de Ensino Fundamental 

da Rede de Ensino, da Secretaria Municipal de Educação para o ano letivo de 2019. 

                                                                      

§ 1º - O não cumprimento do estabelecido no “caput” deste artigo, 

implicará na inscrição automática do professor. 

 

   § 2º - No mesmo período será feita a opção para carga suplementar de 

trabalho docente e confirmação ou alteração da jornada de trabalho do Professor Especialista 

para o ano letivo de 2019. 

 

   § 3º - Havendo mudança na jornada de trabalho do Professor 

Especialista, o diretor da Unidade Escolar deverá informar a Divisão de Recursos Humanos 

da Educação, através de C.I., na mesma data da entrega dos requerimentos de inscrição em 

25/10/2018, contendo os dados do professor e a mudança da jornada, para atualização do 

Cadastro do professor junto ao Departamento de Gestão de Pessoas.  

   

Artigo 2º - As inscrições dos professores serão recebidas nas Unidades 

Escolares Municipais em que o professor tem seu cargo lotado, inclusive para os que 

estiverem exercendo outras funções e/ou afastados a qualquer título. 

 

Artigo 3º - As inscrições de que trata o presente Decreto serão 

efetuadas dentro dos seguintes campos de atuação: 

     

a) Educação Infantil; 

b) Ensino Fundamental e  

c) Educação Especial. 

            

                                 Artigo 4º - Para os docentes que acumulam cargos, as inscrições serão 

distintas. 



 

                                 Artigo 5º - Os professores que assumirem cargo em 2019, farão 

inscrição e opção para carga suplementar de trabalho, no 1º dia de exercício e serão incluídos 

na classificação inicial. 

 

 Artigo 6º - Compete à Direção das Unidades Escolares Municipais a 

convocação dos docentes para se inscreverem no processo de atribuição de classes 

disponíveis e/ou turmas e opção para carga suplementar de trabalho docente e confirmação 

ou alteração da jornada de trabalho do Professor Especialista.   

 

 

DA CLASSIFICAÇÃO 

 

Artigo 7º - O tempo de serviço será contado até 30 de junho de 2018 e 

será considerado como título nos termos do artigo 33 da Lei Complementar nº 461/09 e suas 

alterações. 

 

Artigo 8º - Para fins de classificação, serão descontados os dias em que 

o docente se ausentou do serviço, excetuando-se: Licença Gestante, Adoção, Paternidade, 

Serviços Obrigatórios por Lei, Doação de Órgãos e/ou Sangue, Falta Abonada, Licença 

Prêmio, Nojo, Gala e Licença Saúde. 

 

Artigo 9º - Os dias trabalhados, nos termos do artigo 7º, serão 

convertidos em pontos da seguinte forma: 

 

- 0,001 (um milésimo) por dia de exercício como docente no 

Magistério Público Oficial, na Educação Infantil e no Ciclo I do 

Ensino Fundamental; 

 

- 0,002 (dois milésimos) por dia de exercício no cargo do qual é 

titular e 

 

- 0,003 (três milésimos) por dia de exercício na Unidade Escolar, 

como docente,  no campo de atuação ( Cargo ou Função).  

 

Artigo 10 - Os títulos serão pontuados da seguinte forma: 

 

- Tempo de serviço no Magistério Público Oficial, previsto no 

artigo 7° conforme o disposto no artigo 9º deste Decreto; 

 

- Certificado de aprovação em Concurso Público de Provas e 

Títulos que o habilitou para o provimento do cargo = 10 pontos; 

 

- Certificado de aprovação em Concurso Público de Provas e 

Títulos para professores, no campo de atuação, efetuado pela 

Prefeitura Municipal de Limeira, homologados pela Secretaria 

Municipal da Educação, e os prestados junto ao Centro de 

Promoção Social Municipal – CEPROSOM, referentes ao período 

anterior a 1997 = 2 pontos por certificado, até o máximo de 10 

pontos; 

 



- Diploma de Doutor correspondente ao campo de atuação, relativo 

às classes a serem atribuídas = 15 pontos; 

 

- Diploma de Mestre correspondente ao campo de atuação, relativo 

às classes a serem atribuídas  = 10 pontos; 

 

- Certificado de conclusão de curso de Pós-Graduação “Lato-

Sensu”, na área da Educação, reconhecido = 5 pontos; 

 

- Diploma do curso de graduação de Licenciatura Plena, desde que 

não seja utilizado para o exercício do cargo = 5 pontos; 

 

- Habilitação Específica oferecida em nível médio, na Modalidade 

Normal, desde que não seja utilizada para o exercício do cargo = 

5 pontos; 

 

- Certidão de freqüência = 4 pontos. 

 

             Parágrafo Único – Serão considerados para desempate na 

classificação, os critérios abaixo: 

 

1º) Maior idade; 

 

2º) Maior tempo de serviço no Magistério Público Oficial e  

 

3º) Maior número de filhos dependentes. 

 

 Artigo 11 – Para fins de atribuição de classes e/ou turmas, os 

professores titulares de cargo do mesmo campo de atuação e os professores substitutos 

efetivos, serão classificados, em ordem decrescente. 

 Quanto a situação funcional: 

 Faixa I: 

 Titulares de cargos providos por concurso de provas e títulos, PEI, PEF, 

PEE, PEEIEF – Arte e PEEIEF – Educação Física; 

 

 Faixa II: 

 Titulares de cargos providos por concurso de provas e títulos, PSEI e 

PSEF. 

                                  

   Artigo 12- Os professores titulares de cargo da rede estadual de ensino, 

afastados junto ao município serão classificados nas respectivas Unidades Escolares, em faixa 

especial, para participar do processo de atribuição de classes e/ou turmas, nos termos dos 

artigos 103, 105, 106, 107 e 108 da Lei Complementar nº 461/09 e suas alterações. 

 

 Artigo 13 – A classificação dos docentes inscritos para atribuição de 

classes deverá ser afixada nas Unidades Escolares até o dia 22 de outubro de 2018. Os 

inscritos terão 2 (dois) dias úteis, 23 e 24/10/2018, como prazo para eventuais recursos, 

mediante requerimento ao Diretor da Escola. 

 

 § Único – O Diretor de Escola terá o dia 25/10/2018 como prazo para a 

afixação do resultado pós-recurso e a entrega das inscrições na Secretaria Municipal de 

Educação deverá ser no dia 29/10/2018. 



       

        Artigo 14 – A classificação geral dos docentes titulares de cargo da 

rede municipal, inscritos para atribuição de classes e/ou turmas, será afixada na Secretaria 

Municipal de Educação no dia 01 de novembro de 2018. Os inscritos terão o dia 05/11/2018 

para apresentação de eventuais recursos, mediante requerimento ao Secretário Municipal de 

Educação. 

 

 Artigo 15 – Os recursos referentes ao processo de inscrição para 

atribuição de classes, não terão efeito suspensivo nem retroativo. 

 

 Artigo 16 – Não será permitida a juntada de documentos após o 

período de inscrição. 

 

 Artigo 17 – As inscrições para os professores C.L.T. estáveis da Rede 

Municipal serão recebidas de 16 a 18/10/2018 nas Unidades Escolares, sede de controle de 

freqüência. 

 

        Artigo 18 – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

 PAÇO MUNICIPAL DE LIMEIRA, aos  


