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Departamento Municipal de Educação e Cultura
RESOLUÇÃO DMEC N°5, 17 DE OUTUBRO DE 2022.
"Dispõe sobre a Inscrição, Classificação e Atribuição de Classes para o ano
letivo seguinte na rede municipal de ensino de lpiguá (Educação Infantil e Ensino
Fundamental I) e dá outras providências".
Juliana Grecco Sanches, RG: 27.298.980-0, Dirigente Municipal de Educação e
Cultura, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei e considerando:
a) que existe a necessidade de se estabelecer as normas gerais da Rede Municipal
de Ensino para Inscrição, Classificação e Atribuição de Classes e Aulas para o
ano letivo seguinte, na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I;
b) que de acordo com a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional
(LDB-9394/96 e LC 11/2007), o município tem plena autonomia em seu Sistema
de Ensino para Inscrição, Classificação e Atribuição de Classes e Aulas, bem
como estabelecer as normas educacionais que regem o seu Sistema;
c) que a Rede Municipal de Ensino continua se expandindo, necessitando de
critérios democráticos e transparentes para as normas educacionais;
d) que é preciso definir os critérios de atribuição de cada cargo na área educacional,
uma vez que se faz necessário a publicação das fases que compõem a
normatização educacional da Rede Municipal de Ensino, caracterizando-se
justificado interesse público, razões pelas quais RESOLVE:

CAPÍTULO!
Das Disposições Preliminares
Artigo l 0- Compete ao Departamento Municipal de Educação e Cultura:
I. designar comissão para coordenar o processo de atribuição de classes e aulas no
âmbito do Departamento;
II. decidir em grau de recurso e solucionar os casos omissos.

Artigo 2° - Ao Diretor da Unidade Escolar cabe tomar as providências necessárias
referentes à divulgação, ao acompanhamento e à execução do processo de que trata esta
Resolução.
Artigo 3° - As atribuições serão realizadas conforme segue:
I. Na U. E, compete ao Diretor atribuir aos docentes, classes e aulas, observando-se a
classificação, os horários e períodos da Unidade Escolar, a jornada de trabalho e a carga
horária do docente e a compatibilidade de horários nos casos de acúmulo de cargos;

CAPÍTULO II
Do Processo de Atribuição de Classes e Aulas
Seção I
Da Convocação e Inscrição
Artigo 4° - Compete ao Diretor de Escola convocar, os docentes com sede na Unidade
Escolar para a inscrição no processo de atribuição de classes e aulas. Os Professores de
Educação Infantil e Ensino Fundamental I, deverão entrar em contato com a Unidade
sede para ciência do cronograma da inscrição.
§1 ° - Todos os documentos que irão instruir a inscrição, como diplomas e certificados
(áreas correlatas à educação deverão ser realizadas em instituições reconhecidas pelo
MEC/FNDE, SEE e DMEC), juntamente a atestados e declarações de tempo de serviço,
comprovantes de aprovação em concurso, dentre outros terão de ser entregues na sede
da Unidade Escolar. Diante disso, vale salientar que os diplomas e certificados
apresentados devem ser pertinentes à carga horária, tempo e período em relação a outros
certificados concomitantes.
§2° - As inscrições serão recebidas pelos respectivos diretores de cada Unidade Escolar,
da rede Municipal de Ensino, que as registrarão em livro próprio.
§3° - No ato das inscrições, ao assinar o livro, o docente declara sob pena da lei, que
preenche na presente data os requisitos e as condições de inscrição estabelecidas nesta
resolução.
§4º - Caso o docente apresente algum problema de saúde, estando de atestado médico
que o impeça de estar presente, terá a opção de encaminhar os documentos
digitalizados. Estes deverão estar (frente e verso) e acomodados em uma pasta digital
com o nome do docente; esta pasta posteriormente será encaminhada por e-mail ao
superior imediato para conferência.
§5º - No caso de inscrição por procuração pública ou particuiar, os documentos deverão
ser entregues do seguinte modo: cópia autenticada da procuração do candidato e
apresentação da identidade do procurador. Diante disso, o candidato assumirá as
consequências de eventuais erros cometidos pelo seu procurador ao efetuar a inscrição.
§6° - Após o preenchimento da ficha de inscrição, o docente deverá assiná-la. Em
seguida, entregá-la ou enviá-la digitalizada por e-mail.
§7° - A presente Resolução será divulgada aos docentes, nas Unidades Escolares, para
que tomem conhecimento do seu teor bem como dos documentos que deverão instruí-la.
§8°- O atestado de tempo de serviço, prestado ao magistério público municipal, dos
docentes da Educação Infantil e Ensino Fundamental I será expedido pela direção das
escolas, todos com data base.
§9°- A convocação referida no "caput" deste artigo abrange os seguintes docentes:
•

titular de cargo ou emprego (admitido por concurso público pelo regime jurídico
estatutário), classificado na unidade sede em exercício ou afastado em exercício
na Unidade Escolar;

§10- A classificação dos docentes será utilizada como critério para a atribuição de
classes e aulas e à excedência de professor.
Artigo 5º - Na inscrição para o processo anual de atribuição de classes e aulas, os
docentes efetivos com único vínculo poderão manifestar interesse em ter o cargo
transferido a pedido, para qualquer unidade escolar municipal, em que se encontrem
classificados, tendo como fundamentação o objeto do concurso.
Artigo 6º - A concretização da transferência, de que trata o caput deste artigo,
dependerá da existência de classes livres, observada a conveniência do serviço, a
necessidade pedagógica da escola.
Artigo 7º - Além da transferência a pedido, o docente titular de cargo, independente de
qualquer manifestação, deverá ter seu cargo transferido ex officio para qualquer unidade
escolar, de sua classificação tendo como fundamentação o objeto do concurso, quando
se encontrar na seguinte situação:

•

Inexistência de classe na sua unidade sede.

Parágrafo Único - A transferência ex officio assegura ao docente a opção de retorno à
unidade de origem, quando surgir vaga.
Artigo 8º- O ato de inscrição implicará, por parte do candidato, o conhecimento e o
compromisso de aceitação desta resolução.
Seção II
Da Classificação
Artigo 9º- Os Professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental I serão
classificados nas Unidades Sede, observada a seguinte ordem:
J - quanto à situação funcional

a) na Unidade Escolar:
- titular de cargo ou de emprego municipal.
IT - quanto à habilitação

a) na Unidade Escolar:
- para os titulares de cargo ou emprego;
III - quanto ao tempo de serviço no campo de atuação específica de classes ou de
aulas a serem atribuídas, conferido o tempo, não concomitante:

a) na atual Unidade Escolar como docente, no campo de atuação, referente às classes
0.002 pontos por dia, até o máximo de 30.0
ou às aulas a serem atribuídas
pontos;
b) no Magistério Público Municipal de lpiguá como docente, no campo de atuação
0.005 pontos por dia, até o
referente às classes ou às aulas a serem atribuídas
máximo de 70.0 pontos.
e) no Magistério Público do Estado de São Paulo como docente do Ensino Fundamental
I, no campo de atuação referente às classes ou às aulas a serem atribuídas

0.002 pontos por dia, até o máximo de 20.0 pontos.

.

IV - quanto aos títulos no campo de atuação relativo às classes ou às aulas a serem
distribuídas:
1) certificado de aprovação em concurso público de Ipiguá com provas e títulos para
1.0 ponto (máximo 2.0 pontos);
provimento do cargo ou emprego
2) Título de Doutor ou de Mestre, relativo às classes ou às aulas a serem atribuídas:
- título de Doutor (St.ricto Sensu)= 6.0 pontos (vedada a acumulação de pontos de Mestre
e Doutor);
- título de Mestre (Stricto Sensu)= 4.0 pontos
3) Certificado de conclusão de Curso de Pós Graduação (Lato Sensu), no campo de
2.0 pontos por
atuação, com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas
certificado, até o máximo de 6.0 pontos;
4) Diploma de Licenciatura Plena (nas disciplinas correlatas na área de atuação na
Educação Infantil e Ensino Fundamental I) = 3.0 pontos (máximo 6.0 pontos)
5) Certificado de conclusão de Curso de Aperfeiçoamento, no campo de atuação, com
l .5 pontos por certificado, até o
duração mínima de 180 (cento e oitenta) horas
máximo de 1.5 pontos;
6) Certificado de conclusão de Curso de Aperfeiçoamento, no campo de atuação, com
.
duração mínima de 100 (cem horas) até 179 horas (cento e setenta e nove horas)
1.0 ponto, por certificado, até o máximo de 1.0 ponto;
7) Certificado de conclusão de Curso de Extensão Cultural, com duração mínima de 30
(trinta) horas até 99 horas, no campo de atuação, realizado nos 2 (dois últimos anos)
......... 0.5 pontos por curso, até o máximo de 3.0 pontos;

§1 º - A contagem de tempo de serviço de que trata este artigo será efetuada em dias
corridos, descontando-se as faltas justificadas, licenças para tratamento de saúde e
licenças para interesses particulares.

Artigo 10 - A classificação dos docentes que atuarão na rede Municipal de Ensino será
divulgada na Unidade Escolar.
§1 °- No prazo de 3 dias úteis, contados da publicação na classificação, o candidato
poderá interpor recurso quanto a sua classificação.

§2°- Compete ao diretor a decisão de recursos referentes à classificação dos candidatos.

Seção IlI
Da Atribuição de Classes e Aulas Durante o Ano Letivo
Artigo 11 - A atribuição de classes e aulas será realizada presencialmente, nas unidades
escolares, para os docentes da Educação Infantil e Ensino Fundamental I, seguindo
escala de classificação elaborada de acordo com o anexo I.
§1 º- Em não havendo o comparecimento na data estipulada para atribuição de classes e
aulas, o docente não terá direito a uma nova data para atribuição, ficando, portanto, com
a sala remanescente. No entanto, em caso de atribuição por procuração pública ou

particular autenticada, é obrigatória a apresentação da identidade do procurador. Diante
disso, o candidato assumirá as consequências de eventuais erros cometidos pelo seu
procurador ao efetuar a atribuição.
§2°- Em havendo a dispensa, desinteresse e/ou desistência do docente na escola de
atribuição de classes e aulas, o mesmo não fará jus a qualquer outra atividade e/ou
remuneração de docente no período em que o mesmo desistiu.
§3° O diretor ou coordenador pedagógico será responsável por comunicar aos docentes
da Unidade Escolar as sessões de atribuição de classes ou de aulas durante o ano
vigente.
Artigo 12 - A atribuição das substituições de classes durante o ano letivo, por qualquer
período, for-se-á na unidade escolar, primeiramente, aos professores adidos e, em
seguida, aos professores da Rede Municipal de Ensino inscritos no Departamento
Municipal de Educação e Cultura, com disponibilidade de horário, ficando a atribuição,
a critério da direção da escola.
Parágrafo Único - A referida substituição, somente será efetuada nas unidades
escolares, pelos professores que não estejam exercendo as suas atividades no referido
período de substituição.
Artigo 13 - As aulas de docentes afastados por ato do Departamento Municipal de
Educação e Cultura, para exercerem funções de suporte pedagógico ou correlatas
inerentes ao magistério, serão atribuídas até 31 de dezembro do corrente ano letivo, em
caráter de substituição.
Artigo 14 - No ato de atribuição de classe, os diretores das unidades escolares deverão
levar em consideração: a jornada, o horário e a potencialidade de cada profissional no
exercício de trabalho docente referente a cada classe.
Artigo 15 - O saldo remanescente de classes, da Educação Infantil e do Ensino
fundamental 1 da 'rede Municipal de Ensino, será preenchido, primeiramente, conforme
lista de professores adidos classificados junto às unidades escolares em parceria com o
Departamento Municipal de Educação e Cultura.
Parágrafo Único - Será atribuída somente uma classe a cada docente, ficando vedada a
atribuição de carga complementar.

Artigo 16 - O titular de cargo da Rede de Ensino ou contratado pelo município como
emprego público que exerce, em regime de acumulação, em unidades escolares deste e
de outro município deverá providenciar a documentação exigida para publicação, de
acordo com o artigo 37, item XVI, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Artigo 17 - É assegurado ao docente licenciado nos termos da legislação em vigor,
participar da atribuição de classes no dia e horário marcado pelo Departamento
Municipal de Educação e Cultura.

CAPÍTULO III
Das Disposições Finais e Transitórias
Artigo 18 - Fica impedida a troca de classes e aulas e de períodos após a atribuição.
Artigo 19 - Em caso de atestado médico por COVID-19, os dias suspensos não serão
descontados na contagem de pontos para atribuição de classes e aulas.

Artigo 20 - Na ocorrência de fechamento de classe durante o ano letivo, perderá a
classe o último docente na classificação da Unidade Escolar.

§1 ° - Caso não haja classe livre na Unidade Escolar sede do docente, o mesmo será
declarado excedente.
§2° - Quando ocorrer o previsto no parágrafo anterior, ao docente declarado excedente
será distribuída classe livre em outra Unidade Escolar.
Artigo 21 - O docente readaptado por qualquer período não participará do processo de
atribuição de classes e aulas.

§1 º - Caso a readaptação seja cessada no período inferior a J (um) ano, o docente
retomará para sua sede de exercício. Se não houver classes ou aulas livres a serem
atribuídas na Unidade Escolar sede, o docente será declarado excedente por portaria
DMEC.
§2º - No caso de readaptação por período igual ou superior a 1 (um) ano, ao seu
término, o docente será declarado excedente por Portaria DMEC com atribuição de
classes ou aulas.
Artigo 22 - As fases do processo de atribuição de classes e de aulas obedecerão ao
cronograma anexo II a esta Resolução.
Artigo 23 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento Municipal de
Educação e Cultura.
Artigo 24 - O Departamento Municipal de Educação e Cultura poderá expedir novas
normas complementares que farão parte integrante desta resolução.
Artigo 25 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando
revogadas as disposições em contrário, especialmente a Resolução DMEC nº 05/2022.

Ipiguá-SP, 17 de outubro de 2022.

�

Pror Ju�iana Grecco Sanches

Dirigente Municipal de Educação e Cultura
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ANEXOI

Inscrição
Processo de Atribuição de Classes para o Ano Letivo de 2023
Atesto, para fins de inscrição no processo de Atribuição de
Classes/2023, que o docente
RG.
__, Professor(a) Municipal da Educação Infantil e do
Ensino Fundamental I, com sede de controle nesta U.E. conta o seguinte Tempo de
Serviço Docente e Títulos, no Campo de Atuação, até 09/11/2022, em dia, de acordo
coma.R eso 1 ucao
- nº 5/2022 d o DMEC
TEMPO
PONTOS
Na Unidade Escolar:
1 Dias x 0,002 (máximo 30 pontos)
No Magistério Público Municipal de Ipiguá:
1 Dias x 0,005 (máximo 70 pontos)
No Maaistério Público do Estado de São Paulo:
1 Dias x 0,002 (máximo 20 pontos)
SOMA:
TÍTULOS
Anrovacão em Concurso Público (Ioizuá) = 1.0 nonto (máximo 2.0 pontos)
Título de Doutor (Stricto Sensu) (vedada a acumulação de pontos de Mestre
e Doutor)= 6.0 pontos
Título de Mestre (Stricto Sensu) = 4.0 pontos
Cursos de Pós-Graduação - Lato Sensu - (mínimo 360 horas) = 2,0 cada
curso (máximo 6.0 pontos)
Diploma de Licenciatura Plena (nas disciplinas correlatas na área de atuação
na Educação Infantil e Ensino Fundamental I) = 3.0 pontos (máximo 6.0
pontos)
Certificado de curso de aperfeiçoamento (180 horas) no campo de atuação=
1.5 cada curso (podendo ser entregue 01 certificado ao ano, não
desconsiderando os cursos entregues nos anos anteriores)
Certificado de curso de aperfeiçoamento (l 00 horas até 179 horas) no campo
de atuação= 1.0 cada curso (podendo ser entregue 01 certificado ao ano, não
desconsiderando os cursos entregues nos anos anteriores)
Certificado de curso de extensão Cultural - (30 horas até 99 horas) no campo
de atuação realizado nos últimos 02 anos) = 0.5 cada curso (máximo 3.0
pontos)

TOTAL (Tempo+ Título) na U.E.
Na Coordenadoria Municinal de Educação (excluído o temno de U.E.)
DADOS PARA DESEMPATE
Ternno de Maaistério Público Municinal de Inizuá:
Ternno de Magistério Público do Estado de Sã9 Paulo:
Maior idade/data de nascimento:
Número de filhos (menor de 21 anos)
Ipiguá, __ de
Assinatura do professor

Diretor de Escola

de 2022.
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ANEXO II
CRONOGRAMA
Para o Processo de Atribuição de Classes e Aulas
Resolução DMEC Nº 05/2022
Data

Assunto

Horário

Local

Publicação da Resolução DMCE nº7 /2022

-

Site Prefeitura
Unidades Escolares

09/11

Data base da contagem dos Títulos

-

Unidade Escolar

10/ll a 1l/11

Inscrição para o Processo de Classificação e entrega

9h às 12h

Unidade Escolar

de Títulos e Certificados

13h às 16h

06/12

Divulgação da Classificação dos docentes

-

Unidade Escolar

06/12 a 08/12

Interposição de recursos

-

Unidade Escolar

21 /12

Atribuição de Classes e Aulas

9h

Unjdade Escolar

