DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Guaraci - S.P.
Rua: José Martins Canuto, nº 532 – Fone (17) 3815-1817
e.mail – dmeguaraci@ig.com.br

EDITAL D.M.E.C. – N. 031/2014 DE 22 DE OUTUBRO DE 2014.
CONCURSO DE REMOÇÃO
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I /
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II
A Diretoria Municipal de Educação e Cultura do Município de Guaraci, no uso
de suas atribuições legais e com base na Lei Complementar nº 10 de 10/04/2012, torna
pública a abertura de inscrições e as instruções para o Concurso de Remoção Ano Letivo
2015, para Titulares de Cargo Docente Integrantes do Quadro do Magistério.
A remoção de cargos dos integrantes do Quadro do Magistério da Diretoria de
Educação far-se-á mediante concurso de nível municipal, por títulos e valorização do tempo
de efetivo exercício no magistério público, respeitada a classificação geral dos candidatos
inscritos.
I – DAS INSCRIÇÕES:
a) A inscrição para o concurso de remoção será efetuada pelo candidato, apresentando
documentação comprobatória de atendimento aos requisitos do concurso e cópias
xerográficas dos títulos que possua.
b) A efetivação do ato de inscrição implicará o compromisso a todas as normas do
concurso.
c) Não poderá se inscrever para o concurso de remoção o docente que se encontre na
condição de readaptado.
d) Os professores titulares de cargo que prestam serviço fora do âmbito da Diretoria
Municipal de Educação e Cultura e os que se encontram afastados para o exercício de cargo
em comissão ou licença prêmio poderão inscrever-se no mesmo período dos demais e o
farão na Unidade Escolar, sede de seu cargo.
e) Os professores efetivos que atuam na Educação Infantil poderão se inscrever para o
concurso de remoção, porém somente os que possuem formação em Normal Superior ou
Pedagogia poderão indicar Unidades Escolares que atendam o Ensino Fundamental das
séries iniciais.
f) Os professores em estágio probatório só poderão requerer a remoção em caso de
educação infantil para educação infantil, até que se conclua o referido estágio.
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g) A inscrição será formalizada mediante preenchimento pelo interessado, do Requerimento
de Inscrição em formulário próprio que será assinado pelo requerente e pelo superior
imediato.
h) No ato da inscrição, deverão ser entregues cópias xerográficas dos seguintes documentos:
Tempo de Serviço
Títulos (apresentar os originais)
i) Encerrado o período de inscrições, o Diretor de Escola ou Centro de Educação Infantil
deverá encaminhar os documentos de inscrição de remoção dos docentes de sua unidade
escolar à Diretoria de Educação e Cultura do Município.
j) Estão excluídos do concurso de remoção os docentes titulares de cargo do Estado que
prestam serviço no município.
k) Efetivada a remoção o professor não terá sua Jornada de Trabalho Docente alterada. Se
for o caso, para atender as jornadas da Unidade Escolar de destino terá automaticamente
atribuídas horas-aula como Carga Suplementar ou cumprirá horas-aula para completar sua
jornada.
l) Os professores que se encontram na situação de excedente deverão se inscrever no
concurso de remoção e apresentar as indicações. Caso não o façam, serão removidos
compulsoriamente a critério da administração e no atendimento às necessidades da rede.
II – DA CLASSIFICAÇÃO
a) O candidato inscrito no concurso de remoção será classificado entre seus pares, de acordo
com a somatória de pontos obtidos por tempo de serviço e títulos apresentados, na seguinte
conformidade:
1. Por tempo de serviço no campo de atuação, referente à classe ou às aulas, com a
seguinte pontuação e limites:
1.1. no cargo de que é titular no magistério do Município de Guaraci: 0,005 (cinco
milésimos) por dia de efetivo exercício, até o máximo de 50 (cinquenta) pontos;
1.2. no Magistério Público Oficial - no campo de atuação, anteriormente ao ingresso no
cargo de que é titular: 0,002 (dois milésimo) por dia de efetivo exercício, até o máximo de
20 (vinte) pontos;
2. Por títulos;
2.1. Diploma de Licenciatura Plena: 04 (quatro) pontos;
2.2. Mestrado correlato e intrínseco à área da Educação: 10 (dez) pontos;
2.3. Doutorado correlato e intrínseco à área da Educação: 20 (vinte) pontos;
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2.4. Certificado de Especialização correlato e intrínseco à área da Educação (Pós
Graduação), com duração mínima 360 (trezentas e sessenta) horas: 5 (cinco) pontos por
certificado no máximo de 10 (dez) pontos;
2.5. Certificado de especialização ou extensão universitária intrínseco à área da Educação,
com duração mínima 180 (cento e oitenta) horas: 2 (dois) pontos por certificado no máximo
de 4 (quatro) pontos;
2.6. Certificado de curso de aperfeiçoamento oferecido pelo Município de Guaraci na área
da educação com duração mínima de 30 horas realizado nos últimos cinco anos: 0,5 (meio)
ponto por curso no máximo de 2 (dois) pontos.
b) A pontuação relativa ao diploma de licenciatura plena somente será computada quando
essa licenciatura não for pré requisito para o concurso de ingresso no cargo
c) Certificado de Especialização e/ou Aperfeiçoamento será considerado somente se
realizado em instituição de Ensino Superior devidamente reconhecida.
d) A data base da contagem de tempo de serviço e da ponderação de títulos apresentados
será o dia 30/06/2014.
e) Na classificação dos inscritos, por ordem decrescente da somatória dos pontos obtidos
por cada candidato, quando ocorrer empate, o desempate dar-se-á com observância à
seguinte ordem de prioridade:
1. tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
2. contar com mais tempo de exercício no magistério público municipal de Guaraci;
3. maior número de filhos.
III – DO RECURSO:

a) Do indeferimento de inscrições caberá recurso no prazo de dois dias úteis a partir da data
de divulgação do indeferimento, por meio de requerimento do interessado, endereçado e
protocolado na Diretoria de Educação e Cultura do Município;
b) Da classificação dos inscritos no concurso de remoção caberá recurso quanto à apuração
do tempo de serviço e/ou avaliação dos títulos, no prazo de dois dias úteis a partir da data de
publicação da classificação, por meio de requerimento do interessado, endereçado e
protocolado na Diretoria de Educação e Cultura do Município;
c) A Diretoria de Educação do Município dará o parecer quanto aos recursos apresentados e
as alterações de classificação.

DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Guaraci - S.P.
Rua: José Martins Canuto, nº 532 – Fone (17) 3815-1817
e.mail – dmeguaraci@ig.com.br

IV – DAS VAGAS
a) As vagas a serem relacionadas para o concurso de remoção caracterizam-se como iniciais
ou potenciais e se definem nos seguintes termos:
a.1. Vagas iniciais: são as classes/aulas livres existentes nas unidades escolares, na data
base de 30/06/2014 e decorrentes de criação de cargos, exonerações, aposentadorias e
falecimentos.
a.2. Vagas potenciais: são as que surgirão durante o evento, em decorrência da efetiva
atribuição de vagas aos inscritos.
b) Compete ao Diretor/Coordenador da Escola encaminhar à Diretoria de Educação e
Cultura do Município a relação das vagas identificadas em sua unidade escolar, através de
impresso próprio;
c) Será apurada a responsabilidade do funcionário que apresentar relação de vagas iniciais
em desacordo com a realidade de sua unidade escolar;
d) A relação das vagas será publicada em todas as Unidades Escolares desta Diretoria da
Educação e Cultura e no site do Município.
V – DAS INDICAÇÕES DE ESCOLAS
a) Publicada a classificação inicial e a relação de vagas iniciais e potenciais, o candidato
deverá, no prazo de 02 (dois) dias úteis, em formulário próprio, relacionar e identificar, em
ordem de preferência, as unidades escolares para onde pretenda a remoção de seu cargo.
b) A desistência voluntária do concurso de remoção será formalizada pelo candidato através
da não apresentação das indicações.
c) Será indeferida a inscrição em que não se registrar qualquer indicação.
d) Efetivada a inscrição, com as devidas indicações, o candidato não mais poderá desistir
de sua participação no concurso, a qualquer título.
VI – DA ATRIBUIÇÃO
a) A atribuição de vagas aos candidatos inscritos no concurso de remoção será realizada,
respeitando-se sempre e sequencialmente:
1. Ordem de classificação geral dos inscritos;
2. A ordem das indicações em cada inscrição.
b) O resultado da remoção será publicado em todas as Unidades Escolares desta Diretoria
da Educação e Cultura e no site do Município.

DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Guaraci - S.P.
Rua: José Martins Canuto, nº 532 – Fone (17) 3815-1817
e.mail – dmeguaraci@ig.com.br

VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
a) Os professores removidos participarão da Atribuição de Classes/Aulas na nova sede e
serão vinculados à nova Unidade a partir do primeiro dia útil e de efetivo trabalho, após o
período de férias de 2014.
b) Os diretores/coordenadores das Unidades Escolares deverão tornar público aos
professores esse edital.

Guaraci-SP, 22 de outubro de 2014.

______________________________________
Elizabete Matias Perroni de Aguiar
Diretora Municipal de Educação e Cultura

