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DECRETO Nº 355, DE 30 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 35, 36, 37, 38 e 39 da Lei Complementar nº 461, de 2 de junho de 
2009 (Estatuto do Magistério Público Municipal de Limeira) e suas alterações,  
D E C R E T A:  
Art. 1º Ficam abertas, no período de 6 a 8 de novembro de 2018, as inscrições para 
remoção por títulos e/ou permuta, de Professor de Educação Infantil, de Ensino 
Fundamental, de Educação Especial, PEEIEF - Arte e Educação Física, do quadro efetivo 
da Secretaria Municipal de Educação. Parágrafo único. Aos Professores Substitutos de 
Educação Infantil e de Ensino Fundamental, a remoção ocorrerá exclusivamente por 
permuta.  
DA CONVOCAÇÃO  
Art. 2º Compete aos senhores diretores de escola a convocação dos docentes para se 
inscreverem no concurso de remoção por títulos e/ou permuta.  
DAS INSCRIÇÕES  
Art. 3º As inscrições serão realizadas nas Unidades Escolares da Rede Municipal de 
Ensino, para remoção por títulos e na sede da Secretaria Municipal de Educação, para 
a remoção por permuta.  
§1º Cabe ao docente requerer à Direção da Unidade Escolar, sua inscrição, 
apresentando a documentação necessária.  
§2º Cabe ao Diretor de Escola:  
a) Fazer a inscrição dos docentes através do site www.smelimeira.com.br.  
b) Entregar na Secretaria Municipal de Educação, na Divisão de Recursos Humanos, o 
Requerimento de Inscrição (original) e cópia dos títulos de cada docente inscrito.  
§3º Cabe à Secretaria Municipal de Educação:  
a) Receber os requerimentos de inscrição, juntamente com a cópia dos títulos, pela 
Direção da Unidade Escolar e classificar os inscritos.  
b) Receber as inscrições dos processos de remoção por permuta.  
DA CLASSIFICAÇÃO PARA REMOÇÃO POR TÍTULOS  
Art. 4º O tempo de serviço no magistério público municipal de Limeira, considerado 
como título, nos termos do artigo 38 da Lei Complementar nº 461/2009 e suas 
alterações, será contado até 30 de junho de 2018.  
Art. 5º Para fins de classificação, serão descontados os dias em que o docente se 
ausentou do serviço, excetuando-se: Licença Gestante, Serviços Obrigatórios por Lei, 
Doação de Órgãos e/ou Sangue, Falta Abonada, Licença Prêmio, Nojo, Gala e Licença 
Saúde.  
Art. 6º Os títulos serão pontuados da seguinte forma:  
I - Tempo de serviço no magistério público municipal de Limeira = 0,001 ponto por dia; 
II - Certificado de Aprovação em Concurso Público de Provas e Títulos que o habilitou 
para o provimento do cargo = 10 pontos;  
III - Certificado de aprovação em Concurso Público de Provas e Títulos para 
professores, no campo de atuação, efetuado pela Prefeitura Municipal de Limeira e os 
homologados pela Secretaria Municipal de Educação, prestados junto ao Centro de 
Promoção Social Municipal - CEPROSOM, referentes ao período anterior a 1997 = 2 
pontos por certificado (limite de 10 pontos);  
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IV - Diploma de Doutor correspondente ao campo de atuação relativo às classes a 
serem atribuídas = 15 pontos;  
V - Diploma de Mestre correspondente ao campo de atuação relativo às classes a 
serem atribuídas = 10 pontos;  
VI - Diploma de curso de graduação de Licenciatura Plena na área de Educação (desde 
que não a exigida para habilitação no cargo) = 5 pontos por licenciatura (limite 15 
pontos);  
VII - Certificado de conclusão de curso de Pós-Graduação "Lato-Sensu", na área da 
Educação, reconhecido = 5 pontos;  
VIII - Curso de Especialização e Aperfeiçoamento na área da Educação (duração 
mínima de 120 horas) = 1 ponto por certificado (limite de 10 pontos);  
IX - Certificado de curso de qualquer duração na área de educação, pontuados a cada 
30 horas, desde que realizados nos últimos 5 (cinco) anos imediatamente anteriores à 
data da inscrição, expedidos por instituições públicas de ensino, órgãos oficiais, 
entidades de classe ou reconhecidos pela Secretaria Municipal de Educação = 0,50 de 
ponto a cada 30 horas (limite de 5 pontos);  
X - Os cursos de curta duração terão validade se concluídos a partir de 6 de novembro 
de 2013;  
XI - Os diplomas, certificados e Cursos serão aceitos se expedidos até o dia do 
encerramento das inscrições. Parágrafo único. Serão considerados para desempate na 
classificação, os critérios abaixo, obedecendo a seguinte ordem de preferência: 1) 
Maior idade, 2) Maior tempo de serviço no magistério público municipal e 3) Maior 
número de filhos dependentes.  
Art. 7º Ao profissional de ensino readaptado, com laudo médico definitivo, fica 
assegurado o direito de permanecer em sua unidade de lotação, prestando serviços 
compatíveis com sua capacidade física ou psíquica, devendo a sua vaga ser incluída no 
concurso de remoção.  
DA REMOÇÃO POR PERMUTA  
Art. 8º Não poderá participar da remoção por permuta o candidato que: a) Faltar 
menos de três anos para aposentadoria. b) Encontrar-se afastado do cargo a qualquer 
título.  
Art. 9º O professor que for removido por permuta só poderá usufruir de nova remoção 
nessa modalidade, após o interstício de 3 (três) anos.  
Art. 10 Nas inscrições por permuta deverão ser apresentados os seguintes 
documentos:  
a) Requerimento conjunto assinado pelos dois interessados, conforme anexo I deste 
Decreto e  
b) Declaração conforme anexo II deste Decreto. Parágrafo único. Os interessados 
deverão comparecer à Secretaria Municipal de Educação, na Divisão de Recursos 
Humanos, simultaneamente, na data e horário previsto para a sessão de remoção por 
permuta.  
DAS INDICAÇÕES  
Art. 11 As indicações serão feitas pelo próprio professor, através do login, no site 
www.smelimeira.com.br, impressas e entregues ao Diretor da Escola.  
Art. 12 O professor que não fizer indicação de pelo menos uma Unidade Escolar, 
através do login, no site www.smelimeira.com.br, imprimir e entregar ao Diretor de 
Escola, será automaticamente considerado desistente do Concurso de Remoção.  



DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
Art. 13 O professor poderá inscrever-se nas duas modalidades de remoção. Se for 
atendido na remoção por permuta, será excluído automaticamente da remoção/2018 
por títulos.  
Art. 14 Os requerimentos dos professores inscritos para remoção por títulos, deverão 
ser entregues na Secretaria Municipal de Educação dia 9 de novembro de 2018, pelos 
senhores diretores, juntamente com os títulos.  
Art. 15 Não será permitida a juntada de documentos após o período de inscrição.  
Art. 16 As datas para a publicação da classificação, das vagas, indicações e resultados 
da remoção serão definidas através de Instruções Especiais da Secretaria Municipal de 
Educação.  
Art. 17 Após afixada na Secretaria Municipal de Educação a lista de classificação, os 
inscritos por títulos terão o dia 21 de novembro de 2018 de prazo para eventuais 
recursos, mediante requerimento dirigido a essa mesma Secretaria. Parágrafo único. 
Os recursos não terão efeito suspensivo.  
Art. 18 Os casos omissos serão avaliados e decididos pela Secretaria Municipal de 
Educação.  
Art. 19 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.  
PAÇO MUNICIPAL DE LIMEIRA, aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e 
dezoito. MÁRIO CELSO BOTION Prefeito Municipal PUBLICADO no Gabinete do Prefeito 
Municipal de Limeira, aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito. 
EDISON MORENO GIL Chefe de Gabinete  

ANEXO I 

Exmo. Sr. Secretário Municipal de Educação de Limeira 
________________________________________________, RG.___________________ 
( nome ) professor titular de cargo de_______________________________________, 
(PEI,PEF,PEE,PSEI,PSEF,PEEIEF-ARTES,PEEIEF-ED.FÍSICA) lotado na (o) 
______________________________________________________________, e (nome 
da Unidade Escolar) __________________________________________, 
RG____________professor titular de cargo de 
__________________________________,(PEI,PEF,PEE,PSEI,PSEF,PEEIEF-ARTES,PEEIEF-
ED.FÍSICA) Lotado na ( ) ___________________________________________ requerem 
de Vossa Senhoria remoção por permuta nos termos dos artigos 35, 36, 37, 38 e 39 da 
Lei Complementar nº 461/2009, e suas alterações e o Decreto nº 355, de 30 de 
outubro de 2018._____________________________ ___________________________ 
assinatura do requerente assinatura do requerente ANEXO II DECLARAÇÃO 
Eu,________________________________________________, RG________________, 
Professor titular de cargo de _______________________________________, 
(PEI,PEF,PEE,PSEI,PSEF,PEEIEF-ARTES,PEEIEF-ED.FÍSICA) lotado na 
_________________________________________, (nome da Unidade Escolar) declaro, 
para fins da remoção por permuta que não estou desobedecendo nenhuma das 
hipóteses previstas nos artigos 8º e 9º do Decreto nº 355, de 30 de outubro de 2018.  

Limeira, ____/____/____  

_____________________________  
Assinatura do requerente 


