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EDITAL/SEME/Nº. 051/2019 
 

A Secretaria Municipal de Educação, considerando o disposto no artigo 34 e seguintes da 
Lei Complementar nº. 004, de 05 de janeiro de 2009 (Reestruturação do Estatuto do 
Magistério Público do Município de Presidente Kennedy), torna público a abertura do 
período de inscrição em cadastro reserva para Exercício Temporário de Atividades 
de Magistério, de excepcional interesse do ensino, atribuída ao Professor efetivo 
em função de regência de classe, que não acumule cargos, na forma de CARGA 
HORÁRIA ESPECIAL, conforme segue: 
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. O processo de seleção objetiva a atribuição de carga horária especial aos 
Professores efetivos em função de regência de classe, que não acumulem cargos, para 
exercício temporário de atividades de Magistério, de excepcional interesse do ensino, 
para o ano letivo 2019/2020, observadas as legislações vigentes. 
  
1.2. Poderão participar do processo de seleção os Professores efetivos, regentes de 
classe e que não acumulem cargos. 
 
1.3. A atribuição da carga horária especial dar-se-á em caráter temporário para 
atendimento de excepcional interesse do ensino.   
 
1.4. As horas prestadas a título de carga horária especial são constituídas de horas-aula 
e horas-atividade atribuídas por período máximo de 12 (doze) meses. 
 
1.5. O número de horas-aula semanais correspondente à carga horária especial não 
excederá a diferença entre 44 (quarenta e quatro) horas e o número previsto para a 
carga horária de trabalho do Professor. 
 
1.6. O valor da hora de trabalho pago na atuação de carga horária especial, 
corresponde ao mesmo valor do vencimento do cargo no nível e referência ocupados, 
proporcional a carga horária especial exercida e sobre ele incidirão as vantagens 
pessoais. 
 
1.7. As horas trabalhadas na carga horária especial serão remuneradas no mês 
subsequente ao mês do seu exercício, desde que informadas ao setor responsável pelo 
pagamento de pessoal até o dia 15 (quinze) do referido mês. 
 
1.8. As horas trabalhadas na carga horária especial serão remuneradas no período de 
recesso escolar e férias escolares, se o professor as tiver exercido por mais de 30 (trinta) 
dias, a razão de 1/12 (um doze avos) por mês trabalhado. 
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1.9. A atribuição de carga horária especial será para atender às modalidades/etapas de 
ensino/disciplina (s) abaixo relacionadas: 
 
I – Séries Iniciais do Ensino Fundamental I Regular – Professor (es) MAMPA ou MAMPB 
que tenham formação especícifa nas disciplinas de Educação Física ou Artes (regência); 
 
II – Educação Especial – Professor (es) MAMPA ou MAMPB (regência), que tenham 
formação em Pedagogia, observa-se-á para a concessão a existência de turma (s) com 
Aluno (s) especial (is).   
 

III – Educação Infantil Creche – Professor MAMPA ou MAMPB da Educação Infantil 
(regência), que tenham formação em Pedagogia ou Magistério das séries iniciais em nível 
superior, havendo demanda de complementação para aulas diversificadas; 
 
IV – Ensino Fundamental II Regular – Professor (es) MAMPB que tenham formação 
específica nas disciplinas de Língua Portuguesa ou Matemática (regência), havendo 
demanda de reforço escolar; 
 
1.10. A atribuição de carga horária especial somente será concedida para  atendimento 
de excepcional interesse do ensino, observada à compatibilidade de horário do 
Professor.  
 
1.11. A atribuição de carga horária especial é de responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Educação, que consiste em:  
 
I - Receber a documentação protocolizada pelo Professor, analisar se atende aos 
requisitos propostos neste Edital, contabilizar a pontuação e divulgar o resultado; 
 
II - Verificar a necessidade de atribuir o quantitativo da carga horária especial solicitada 
pelo Diretor e/ou Setor Pedagógico, mediante análise do quadro de carga horária da 
respectiva Unidade Escolar (grade curricular x número de turmas x necessidade de 
alocação de Professores por disciplina); 
 
III – Realizar a convocação dos Professores selecionados, distribuindo-os de acordo com 
as vagas existentes. 
 
1.12.   Não será atribuída carga horária especial ao Professor:  
 
I – Em regime de designação temporária; 
 
II – Que acumule cargos, mesmo que licitamente; 
 
III – Que não esteja atuando na regência de classe; 
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IV – Que não exerça atividades de Magistério; 
 
V – Que tenha duas ou mais atas em que seu desempenho não tenha favorecido ao 
processo de ensino aprendizagem da turma e/ou prejudicou o andamento da Unidade de 
Ensino;   
 
VI – Que tenha tido 01 (uma) ou mais faltas injustificadas no ano letivo de 2019. 
 
VII – Que tenha tido 01 (uma) ou mais faltas injustificadas nas Reuniões de Áreas 
Específicas realizadas pelo Projeto Kennedy Educa Mais no ano letivo de 2019. 

2. DAS INSCRIÇÕES: 

 

2.1.   O Professor efetivo deverá protocolizar seu requerimento de inscrição em cadastro 
reserva (anexo I) juntamente com a documentação exigida neste Edital no Protocolo 
Geral (Rua Antônio Jaques Soares, 54, Centro) encaminhado à Secretaria Municipal de 
Educação, no período de 29/07/2019 a 31/07/2019, no horário de 08h00min as 
16h00min. 
 
2.2.    A inscrição deverá necessariamente informar a modalidade/etapa de ensino e a 
disciplina, podendo optar por apenas 01 (uma) das opções descritas no item 1.9 deste 
Edital. 
 
2.3.    No ato da inscrição, o Professor deverá protocolizar requerimento (anexo I) de 
solicitação de carga horária especial anexando os seguintes documentos: 
 
I - Declaração de Tempo de Serviço, fornecida pela Direção Geral de Recursos Humanos 
da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, com assinatura e carimbo que 
identifique o responsável pela declaração; 
 
II - Cópia simples da Carteira de Identidade ou outro documento oficial que contenha 
foto; 
 
III - Cópia dos documentos comprobatórios para Pré-Requisito e Titulação. 
 
IV – Declaração de não acumulação de cargo público nesta ou em qualquer 
administração (anexo II). 
 

3. DA AVALIAÇÃO DO PRÉ-REQUISITO, DOS TÍTULOS E DA CLASSIFICAÇÃO: 
 
3.1. O processo de classificação será realizado em uma única etapa, de caráter 
classificatório para todas as modalidades/etapas de ensino, mediante avaliação dos 
seguintes critérios: 
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I – Pré-requisito (que não será (ão) utilizados para cálculo de pontuação): 
 

Modalidade/Etapa de Ensino Pré-requisito 
Séries Iniciais do Ensino Fundamental I 
Regular – Professor (es) MAMPA ou 
MAMPB que tenham formação específica 
nas disciplinas de Educação Física ou Artes 
(regência) 

Licenciatura Plena nas disciplinas de 
Educação Física ou Artes 

Educação Especial – Professor (es) MAMPA 
ou MAMPB (regência), que tenham 
formação em Pedagogia, observar-se-á 
para a concessão a existência de turma (s) 
com Aluno (s) especial (is) 

Licenciatura Plena em Pedagogia         OU 
Magistério das séries iniciais em nível 
superior UM OU OUTRO ACRESCIDO DE 
Curso com carga horária presencial igual 
ou superior a 120 (cento e vinte) horas na 
área de deficiência mental/intelectual com 
certificação emitida por instituições 
públicas de ensino, particulares de ensino 
ou filantrópicas de ensino, conveniadas 
com a SEDU OU Curso de Pós-graduação na 
área de educação inclusiva 

Educação Infantil Creche – Professor 
MAMPA ou MAMPB da Educação Infantil 
(regência), que tenham formação em 
Pedagogia, havendo demanda de 
complementação para aulas diversificadas 

Licenciatura Plena em Pedagogia         OU 
Magistério das séries iniciais em nível 
superior 

Ensino Fundamental II Regular – Professor 
(es) MAMPB que tenham formação 
específica nas disciplinas de Língua 
Portuguesa ou Matemática (regência), 
havendo demanda de reforço escolar 

Licenciatura Plena nas disciplinas de 
Língua Portuguesa ou Matemática 

 

II - Pontuação por Tempo de Serviço: 
 

Descrição Valor Atribuído 

Tempo de serviço na modalidade/etapa de 

ensino pleiteada no Município de 

Presidente Kennedy/ES 

1,0 (um) ponto por mês trabalhado, até o 

limite de 60 meses. 

 

III - Pontuação por Titulação: 
 

Categoria I – Especialização 

Cursos Quantidade Pontuação Pontuação 
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(somente serão aceitos cursos 
específicos na área de atuação da 

modalidade/etapa de ensino pleiteada). 

de títulos  por título Máxima 

Pós-Graduação Stricto Sensu Doutorado em 
Educação ou na própria área de 
conhecimento da licenciatura plena ou em 
área de conhecimento correlata/afim ao 
desempenho das atribuições inerentes a 
modalidade/etapa de ensino pleiteada 

Até 01 (um) 
título 

10 10 

Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado em 
Educação ou na própria área de 
conhecimento da licenciatura plena ou em 
área de conhecimento correlata/afim ao 
desempenho das atribuições inerentes a 
modalidade/etapa de ensino pleiteada 

Até 01 (um) 
título 

8 8 
 

Pós-Graduação “lato sensu” Especialização 
em Educação ou na própria área de 
conhecimento da licenciatura plena ou em 
área de conhecimento correlata/afim ao 
desempenho das atribuições inerentes a 
modalidade/etapa de ensino pleiteada 

Até 02 (dois) 
títulos 

3 6 

 

Categoria II – Formação Continuada 

Cursos 
(somente serão aceitos cursos específicos 
na área de atuação da modalidade/etapa 

de ensino pleiteada). 

Quantidade 
de títulos  

Pontuação 
por título 

Pontuação 
Máxima 

Curso de formação continuada na área da 
educação disponibilizado pela SEME, SEDU 
ou MEC - Com duração de no mínimo 120 
horas/aula, desenvolvido a partir de janeiro 
de 2014 

Até 02 (dois) 
títulos 

3  6  

Curso de formação continuada na área da 
educação disponibilizado pela SEME, SEDU 
ou MEC – Com duração de 20 a 119 
horas/aula, desenvolvido a partir de janeiro 
de 2014 

Até 02 (dois) 
títulos 

2  4  

Curso de formação continuada na área da 
educação - Com duração de no mínimo 180 
horas/aula, desenvolvido a partir de janeiro 
de 2014 

Até 02 (dois) 
títulos 

2 4  
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Curso de formação continuada na área da 
educação - Com duração de 60 a 179 
horas/aula, desenvolvido a partir de janeiro 
de 2014 

Até 2 (dois) 
títulos 

1  2  

3.2. Somente serão considerados para efeito de pontuação os títulos referentes a cursos 
realizados a partir de 02/01/2014 e oferecidos por instituições reconhecidas ou 
autorizadas nos termos do inciso II e III do artigo 63 da Lei nº 9.394/96, salvo os cursos 
de pós-graduação. 
 
3.3.  Para comprovação dos cursos relacionados no item anterior - Categorias I e II deste 
Edital, o Professor deverá apresentar certificado/declaração de uma instituição pública 
ou privada regularizada pelo órgão próprio do Sistema Oficial de Ensino no âmbito 
municipal, estadual e/ou federal, contendo a carga horária, a identificação da instituição 
com a assinatura do responsável pela organização/emissão do respectivo 
curso/certificado/declaração, e menção do ato normativo (Portaria, Decreto ou 
Resolução) de regularização da instituição, quando privada. 
 
3.4.  Nos diplomas e certificados deverão constar a identificação do responsável, com 
seus respectivos atos autorizativos. 
 
3.5.   O valor final atribuído ao Professor será a somatória da avaliação de Tempo de 
Serviço e Títulos. 
 
4. DO DESEMPATE 
 
4.1. Nos casos de empate na classificação, o desempate obedecerá a seguinte ordem de 
prioridade: 
 
I - O Professor que tiver maior Tempo de Serviço na modalidade/etapa de ensino 
pleiteada; 
 
II - O Professor que obtiver maior número de pontos nos títulos na área de educação 
disponibilizados pela SEME, SEDU ou MEC; 
 
III - O Professor de maior idade. 
 
5. DO RESULTADO PRELIMINAR E FINAL 
 
5.1. O resultado preliminar da classificação geral será divulgado no dia 06 de agosto de 
2019, através de Edital publicado na forma da Lei Orgânica do Município de Presidente 
Kennedy, do qual caberá recurso nos termos do item 6 deste Edital. 
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5.2. O resultado final da classificação após julgamento dos recursos será divulgado no dia 
09 agosto de 2019, através de Edital publicado na forma da Lei Orgânica do Município 
de Presidente Kennedy. 
 
6. DO RECURSO 
 
6.1. Os pedidos de recursos dos resultados da classificação deverão ser protocolizados 
no Protocolo Geral (Rua Antônio Jaques Soares, 54, Centro) da Prefeitura Municipal de 
Presidente Kennedy, endereçadas à Secretaria Municipal de Educação, no prazo 
improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da divulgação da classificação, no 
qual deverá conter a fundamentação específica quanto ao pedido de revisão da 
classificação/pontuação obtida. 
 
6.2. Os pedidos de recursos que forem apresentados fora do prazo e/ou não estiverem 
devidamente fundamentados não serão aceitos e/ou serão imediatamente indeferidos. 
 
6.3. Os pedidos de recursos serão julgados pela Secretaria Municipal de Educação, no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o termino do prazo de recurso. 
 
7. DA CONVOCAÇÃO 
 
7.1. Verificada a necessidade e o quantitativo existente de vagas para atribuição da carga 
horária especial, a Secretaria Municipal de Educação realizará a convocação dos 
Professores selecionados, através de Edital publicado na forma da Lei Orgânica do 
Município de Presidente Kennedy, distribuindo-os de acordo com as vagas existentes. 
 
7.1.  A desistência da vaga antes do início da atividade, em qualquer modalidade/etapa 
de ensino, deverá ser feita por escrito, protocolizada na Prefeitura Municipal de 
Presidente Kennedy e assinada pelo Professor desistente. 
 
7.2.  Em caso de desistência posterior ao início da atividade, considerando o prejuízo ao 
interesse do ensino, o Professor deverá requerer e justificar por escrito, protocolizando-
a na Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, ficando impedido de participar de 
novo processo de seleção no mesmo ano. 

 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

8.1. A realização da inscrição não assegura ao Professor a atribuição de carga horária 
especial. 
 
8.2.   Nenhum Professor poderá alegar desconhecimento das instruções contidas neste 
Edital.  
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8.3. Eventuais irregularidades no processo de atribuição de carga horária especial serão 
objeto de sindicância, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. 
 

8.4. Considerando tratar-se de ato administrativo discricionário, os casos omissos deste 
Edital e seus desdobramentos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação. 
 
8.5. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação revogando - se as disposições 
em contrário. 

 

REGISTRE-SE         PUBLIQUE-SE   CUMPRA-SE 

 

Karem Martins Campos 

Secretária Municipal de Educação (Interina) 
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                                                                           ANEXO I 

 

EDITAL/SEME/Nº. 051/2019 

Nome do Professor: 
Telefone: (    )                                                  E-mail: 
Modalidade/Etapa de Ensino: 
Disciplina: 
Pré-Requisito (s): 
 
1. DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS DE TEMPO DE SERVIÇO 
Tempo de serviço na 
modalidade/etapa de ensino 
pleiteada no Município de 
Presidente Kennedy/ES 

Quantidade de 
meses 
Trabalhados 
 

Pontuação Pontuação, 
após 
análise da 
Comissão. 

 
 

   

2. PONTOS DE TITULAÇÃO 
Categoria I – Especialização 
(somente serão aceitos cursos 
específicos na área de atuação da 
modalidade/etapa de ensino 
pleiteada) 

Curso de 
Especialização 
em: 

Pontuação 
por Título 

Pontuação, 
após 
análise da 
Comissão 

Pós-Graduação Stricto Sensu 
Doutorado em Educação ou na 
própria área de conhecimento da 
licenciatura plena ou em área de 
conhecimento correlata/afim ao 
desempenho das atribuições 
inerentes a modalidade/etapa de 
ensino pleiteada 

   

Pós-Graduação Stricto Sensu 
Mestrado em Educação ou na própria 
área de conhecimento da licenciatura 
plena ou em área de conhecimento 
correlata/afim ao desempenho das 
atribuições inerentes a 
modalidade/etapa de ensino 
pleiteada 

   

Pós-Graduação “lato sensu” 
Especialização em Educação ou na 
própria área de conhecimento da 
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licenciatura plena ou em área de 
conhecimento correlata/afim ao 
desempenho das atribuições 
inerentes a modalidade/etapa de 
ensino pleiteada 

   

Categoria II – Formação 
Continuada (somente serão 
aceitos cursos específicos na área 
de atuação da modalidade/etapa 
de ensino pleiteada) 

Curso de 
Especialização 
em: 

Pontuação 
por Título 

Pontuação, 
após 
análise da 
Comissão 

Curso de formação continuada na 
área da educação disponibilizado 
pela SEME, SEDU ou MEC - Com 
duração de no mínimo 120 
horas/aula, desenvolvido a partir de 
janeiro de 2014 

   

   

Curso de formação continuada na 
área da educação disponibilizado 
pela SEME, SEDU ou MEC – Com 
duração de 20 a 119 horas/aula, 
desenvolvido a partir de janeiro de 
2014 

   

   

Curso de formação continuada na 
área da educação - Com duração de 
no mínimo 180 horas/aula, 
desenvolvido a partir de janeiro de 
2014 

   

   

Curso de formação continuada na 
área da educação - Com duração de 
60 a 179 horas/aula, desenvolvido a 
partir de janeiro de 2014 

   

   

 
Total de Tempo de Serviço   
Total de Pontos de Titulação   
Total Geral   
Nestes termos.  
Pede deferimento.  
Presidente Kennedy – ES, _______de _________________de 2019. 
 

 
                                                                Assinatura do Professor                                
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO 

 

Eu_________________________________________________, declaro sob as penas da lei civil, 

administrativa e penal, que não acumulo cargo/emprego/função em Órgão Público 

federal, estadual, municipal ou empresas públicas, sociedades de economia mista e suas 

subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo Poder Público.  

 

Declaro ainda ter conhecimento que essa declaração está sujeita aos crimes de “falsidade 

ideológica” e “fraude processual” previstos, respectivamente, nos art. 299 e art. 347 do 

Código Penal e outros crimes que poderão adequar-se ao caso concreto.  

 

Presidente Kennedy – ES ____ de ____________de 2019. 

 

 

______________________________________________________ 
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