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DECRETO NO 3.200, DE 26 DE SETEMBRO DE 2014.

“Regulamenta a remo9各O de cargos dos irrfegrantes do Qundro do Magist6rio do

Departamento MunicIPal de Educa9為O de Buritama, Estado de S各o Paulo”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURETAMA, Estado de S各o Paulo, nO uSO de suas

atribui96es legalS e,

Art. 1O - O presente decreto regulamenta a remo9aO de cargos de integrantes do

Qundro do Magist6rio do Departamento Municipal de Educa9aO do Govemo do Municipio de
Buritama, Estado de Sao Paulo’PreVista no a正go 82 da Lei Complementar nO 75/201 l, que Se

土壷em nivel municipal, POr temPO de serv19O.

Art. 20 - A remo9aO POr temPO de serv19O aOS PrOfissionais da educapao b各sica,

titulares de cargo, do mesmo campo de atua9肴O, OCOrrer各Ordinariamente, nO皿imo trimestre

de cada ano, desde que exista cargo vago e sempre devera preceder o lngreSSO Para

ProVimento de cargos de carreira.

A巾. 3O - As vagas a serem relacionadas para o concurso de remocao caracterizam-Se

COmO iniciais ou potenciais e se definem nos seguintes temos:

I葛VagaS iniciais: SaO aS eXistentes nas皿idades escolares, iden舶cadas para a remo9あde

integrantes da classe de docentes e da classe de s岬orte pedag6glCO, na data base do

levantamento de vagas’a Ser fixada pelo executivo;

II - Vagas POtenCiais‥ Sfro as que surglraO em decorr6ncia da efetiva atribui9aO de vagas

iniciais aos inscritos durante o processo em curso.

Art.4O - O candidato inscrito no concurso de remo9aO Ser各Classificado entre seus

PareS, de acordo com o somat6rio de pontos obtidos por tempo de serv19O, na Segumte

I - COmO t皿ar de cargo‥ 0’005 (Cinco mi16simos) por dia, at6 o m各xino de 50 (cinquenta)

pontos;

II - nO magist6rio p的lico municipal: 0,001 (m mi15simo) por dia, ate O m各Ximo de lO (dez)

pontos・

Paragrafo Unico - Ocorrendo empate, Ser為O Obedecidos os segulnteS Crit6rios:

a〉　　maior idade;

b)　maior ninero de filhos menores de 18 (dezoito) anos.

Art. 5O - A Iota確O e O eXerCicio do servidor removido deverao ocorrer no prlmeiro dia

letivo do ano de 2015 salvo quando o servidor estiver em gozo de ferias’licen9a, desempe血o
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de cargo em comissあou substituicあ, hip6teses em que dever各apresentar-Se nO Pnmeiro dia

血il apos o t6m王no do impedimento.

Par晦rafo dnico - O disposto no paragrafo anterior aplica-Se aOS PrOfissionais dos

CargOS da classe de suporte pedag6glCO e aOS PrOfissionais dos cargos da classe de docentes.

Art. 60 - As vagas remanescentes da movimenta碑O OCasionada pelo disposto nos

artigos anteriores poderfo ser lotadas mediante concurso de ingresso’nO anO em CurSO, Se

detectada a necessidade e a criterio da administrapao.

Art.70 - Integra o presente Decreto o edital de abe血Ta de inscricao para o concurso de

remo碑O POr temPO de serv19O’aOS PrOfissionais referidos no paragrafo血ico do artigo 5O.

Art. 8O - Poderao ser baixadas nomas complementares para a realizap肴o de novos

COnCurSOS de remo確O.

ArlL 90 - Este Decreto entrara em vlgOr na data da sua publica鋒O, reVOgando-Se aS

dispos19OeS em COntr缶io.

Buritama, 26　de setembro de

Emancipa碑o Politica.

量zAIR

14; 97 anos de Funda晦o e 66 anos de

S SANTOS TEIXEIRA

refeito MunicIPal
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EDITAL DO CONCURSO DE REMOCAO DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES

DO QUADRO DO MAGIST屯R工O DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE

EDUCACÅo DE BURITAMA, ESTADO DE SÅo pAULO12014.

O Prefeito Municipal’nO uSO de suas competencias legalS e COm fundame血o no Decreto NO

3.200 de 26 de setembro de 2014, tOma P同lica a abertura de inscn9OeS, a rela9肴O de vagas e

as orieIitap5es quanto aos procedimentos de inscr19OeS e indica96es do Concurso de Remo確O

da Classe de Suporte Pedag6gico e da Classe de Docentes do Quadro do Magist6rio P的lico

MunicIPal’que Se regera Pelas nomas do decreto acima mencionado e pelos procedimentos

abaixo:

1- Encontram-Se abertas, nO Perfodo de 29 (vinte e nove) de setembro a O3 (tres) de outubro

de 2014 as inscn9OeS Para O COnCurSO de remo9aO POr temPO de serv19O.

2- Fica vedada a inscncao para o concurso de remo9肴O aO integrante da classe que se encoritre

na condi9aO de readaptado e aos titulares de cargo do convenio Estado/MunicipIO.

3- O candidato inscrito que vier a se readaptar no decorrer do concurso te脆a inscr19aO

indeferida.

4- O candidato dever各fazer todas as indica95es pretendidas no momento da inscri9各O, Sendo

indeferida de plano, a inscr19aO que nfro reglStrar Pelo menos una indica尊O.

5置Efetivada a inscr19aO’COm as devidas indica96es, O Candidato n肴o mais poder各desistir de

S脚ParticIPa9aO nO COnCurSO, a qunlquer titulo.

6- Os removidos assunirao a nova unidade escolar, COnfome o disposto no artigo 5O do

Decreto nO 3.200 de 26 de setembro de 2014.

7- Poderfo se inscrever os profissionais:

a)　dos cargos da classe de suporte pedag6gico: PrOfessor coordenador;

b)　dos cargos da classe de docentes: Professor Ensino Fundamental I.

8 - As inscn9OeS SeraO feitas no Departamento Municipal de Educapfo, Sito a Av. Frei

Marcelo Manilia, 695 - Buritama, SP, nO horario das 9 as 12 horas e das 14 as 17 horas, em

requerimento padr為o fomecido no Iocal.

9 - O tempo de efetivo exercicio no cargo e no maglSt6rio pfめlico municIPal, PreStado at6

30/06/2014 sera fomecido pelas unidades escolares de orlgem dos candidatos, Sendo

responsabilidade :
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10 - As vagas iniciais retratan a situapao existente nas unidades escolares na data base de

29/08/2014, a Saber:

01 vaga para Professor Coordenador・ na EMEF do αBaino Nossa Se血ora do Livranento”;

01 vaga para Professor de Ensino Fundamental I, na EMEF do “Baino Nossa Se血ora do

Livramento”.

1 1 - O candidato poder各indicar todas as unidades que sgam de seu interesse, de acordo com o

CamPO de atua9肴O de seu cargo, COnSiderando as vagas iniciais e/ou potenciais que poderao

Surglr nO decorrer do concurso.

12 - No campo de "Indicap6es”, O Candidato selecionari as unidades, Para Onde pretende

remover-Se’em Ordem ngorosanente preferencial e sequencial, fazendo constar na ordem

geral de prefer台ncia o c6digo e o nome da unidade escolar.

13- A classifica車O dos candidatos inscritos ser各confome o disposto no artigo 4O do Decreto

nO 3.200 de 26 de setembro de 2014.

1 4- A Classifica確O dos inscritos ser毎ublicada no 」Omal “Foma da Regi轡o,・.

1 5 - Da classifica嘩O dos inscritos cabera reconsidera碑O dirigida ao Diretor do Departamento

Municipal de Educa9各O, nO PraZO de 3 (tres) dias, COntados da publica9aO da classifica嘩O.

BURTTAMA (SP) 26 DE SETEMBRO DE 2014.
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