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Jardinopohs, 21 de Novembro de 2017.

Senhor Presidente e
Senhores Vereadores,

Através do presonte, estamos encaminhando as Vossas Excelèncias, o Projeto do
Lei quo "CRIA 0 ANEXO III - PARTE "C" NA LEI No 1702/93, COM SUAS POSTERIORES
ALTERAç0E5; REDENOMINA NOMENCLATURA HE CARGO EM COMISSAO E CRIA
FUNOES DE CONFIANA JUNTO
A SECRETARIA MUNICIPAL HE
EDucAçAO=5EMED, NA FORMA QUE ESPECIFICA".

A matéria, nobres Vereadores, visa a criação do ANEXO III - Parte "C" na
Lei Municipal n ,0 1702/93, corn suas posteriores alteraçOes; especificarnento pan abrangor a criaçao
das FunçOes de Confianca que estAo voltadas pan atendirnento especifico da Socretaria Municipal de
Educacao=SEMED.
As Funcoes de Confiança on criadas: COORDENADOR(A)
ADMINISTRATIVA(0) E LOGISTICA o COORDENADOR(A) HE PROCESSOS
EDUCACIONAIS - junto a Secrotaria Municipal do EducaçãoSEMED, tern urn papel

oxtremarnento importante quanto a oxecução do suas atribuiçoos, em cujas habilidades e compoténcias
para fazer jus a tais fiznçoes do confiança tern quo fazer valor da forrnaçao, exporiCncia e
especializaçAo pan tal.
A finalidade da presente propositura, também é promover a
redenominaçao do cargo de SUPERTh4TENDENTE ADMINESTRATIVO - corn lotaçao
na Secretaria Municipal de Educação - pan: DIRETOR BE DEPARTAMENTO arnpliando as prerrogativas flincionais, dando dinâmica as açOes executâveis na area
educacional.
Em virtude das inovaçôos junto ao sisterna cia Educação quo não pararn, e pan
rnelhor suprir esta grande dornanda dc exigências quo são cada vez maloros, necossitarnos do
servidores aptos para reprosentar esta nova estrutura— conforrne consta nas descricOos do atribuicOes
das respectivas FunçOes do Conflanca.
Assirn sendo, subrnetornos a alta apreciação do Vossas Excelências, a presente
matéria, pedindo quo a rnesrna seja apreciada dentro dos terrnos regirnentais, corn a sua consequonte
aprovacão.
Aprovoitarnos a oportunidado para ronovar a Vossa Exceléncia e dernais nobres
Veroadores, os nossos mais sinceros protestos de estirna, consideraçao o apreço.

A SUA EXCELENCL
SENHOR JOSE EURIPEDES FERREIRA
DD. PRESIDENTE HA CAMARA MUNICIPAL 1W
JARDINOPOLIS-SP.
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PROJETO
DE LEI N. ° 051/2017
=DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017=
"CRIA 0 ANEXO III - PARTE "C" NA LEI Nq 1702/93,
COM SUAS POSTERIORES ALTERAçOES;
REDENOMINA NOMENCLATURA DE CARGO EM
COMISSAO E CRIA FUNçOES DE CONFIANA JUNTO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcAO=SEMED,
NA FORMA OUE ESPECIFICA"::::::::::::::::::::::::::::::

O SENHOR Dr. JOAO CIRO MARCONI, REFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, ESTADO
DE SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIcOES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
F AZ S A B E R: que a Cârnara Municipal de Jardinópolis, deste Estado, aprovou o Projeto
de Lei n. 2 051/17, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. P - Fica criado o Anexo III - Parte "C" na Lei Municipal n 2 1702/93, corn suas
posteriores alteraçOes, destinado as FunçOes de Confiança da Secretaria
Municipal de Educaçao=SEMED, corn as respectivas atribuiçoes no referido
Anexo, que fica fazendo parte integrante desta Lei.
Art. V - Os cargos de SUPERINTENDENTE ADMINISTRATWO, corn Iotaçäo na
Secretaria Municipal de Educação-SEMED, constante do Anexo III - Parte
"A" da Lei Municipal nQ 1702/93, corn suas posteriores alteraçOes, ficam
redenorninados para DIRETOR DE DEPARTAMENTO, corn padrao de
vencirnento igual ao constante do Anexo III, parte "A", da referida lei.
PARAGRAFO UNICO: Pica mantida a quantidade de cargos de que trata o "caput" deste artigo
Art.

32

Qtidade.
01
13
02
13
01
01
01
01
01
01

- Ficam criadas as seguintes FunçOes de Conflança, no Anew Ill, Parte "C",
(QUADRO DAS PUNç6E5 DE C0NFIANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAçÃO=5EMED), da Lei n 2. 1702/93, corn suas posteriores alteraçoes, a saber:

_______
_____ Nornenclaflira
_______
Especialista em Educaçao na Supervisao de Ensino
Especialista em Educaçao na GestAo Educacional e
Administrativa da Unidade Escolar
Especialista em Educaçao na Coordenaçao
Municipal de Ensino
Especialista em Educaçao na Coordenaçao
Educacional e Pedagogica da Unidade Escolar
Coordenador(a) Administrativa(o) e Logistica
Coordenador(a) de Processos Educacionais
Coordenador(a) de Programas Governamentais
Coordenador(a) e Transporte Escolar Intermunicipal
Coordenador(a) de Transporte Escolar
Coordenador(a) de Alimentaçao Escolar

Ref. Vencimintos Lotacâo
SEMED
FC-1
3500,00
SEMED
FC-2
3000,00
SEMED
FC-3
2500,00
SEMED
FC-3 2.500,00
SEMED
FC-4 2.000,00
FC-4
2000,00
SEMED
FC-5
I .00QOO
SEMED
1.000,00
SEMED
FC-5
1 .000,00
SEMED
FC-5
SEMED
FC-5
1.000,00
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Art. 4 - As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta das verbas

próprias orçamentárias.
Art.

52

- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçao, revogadas as disposiçOes
em contrário.

Prefeitura Municipal de Jardinópolis, 21de1,enibro de N17.

1(0 MARCONI
Municipal
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___________ Descriçp Resum Ida
Executar tarefas de caráter gerenciat e de supervisão na Rede Municipal de Ensino. Avatiar a
cjuaUdade do ensino municipal e propor alteraçöes necessárias objetivando a methoria dos
indices educacionais. Coordenar corn a Secretaria de Educaçao o processo de planejamento
educacionat e pedagógico da Rede Municipal de Ensino.

Descrição Detaihada
- Acompanhar o processo de construçâo cotetiva e cumprimento do Projeto PoLiticopedagógico, dos PLanos de Estudo e dos Regirnentos Escotares;
- Investigar, diagnosticar, pLanejar, implernentar e avatiar 0 currIcuto em integração corn
outros profissionais da Educação e a comunidade; - Supervisionar o cumprimento dos dias Letivos e horas-auta estabetecidos legairnente;
- Zetar pelo cumprirnento do piano de trabaLho dos docentes nos estabetecirnentos de
ensino;
_______
- Assegurar processo de avaliaçào da aprendizagern escotar e recuperação dos alunos corn
menor rendimento, ern coLaboraçao corn todos os segrnentos da Cornunidade EscoLar,
objetivando a definiçao de prioridades e rnethoria da quatidade de ensino;
- Promover atividades de estudo e pesquisa na area educacioriaL, estirnutando o espIrito de
investigaçâo e a criatividade dos profissionais da educaçào;
- Ernitir parecer no ârnbito da Supervisão Educacionat;
- Acompanhar estágios no carnpo de Supervisâo Educacional;
- Ptanejar e coordenar atividades de atualização educacionat;
- Propiciar condiçoes para a forrnação permanente dos educadores em serviço;
- Promover açães que objetivern a articuiação dos educadores corn as famiLias e a
cornunidade, criando processos de integração com a escoLa;
- Assessorar os sisternas educacionais e instituiçöes pábucas e privadas nos aspectos
pedagógica.
- Assessorar Os sujeitos hierárquicos em assuntos da area da supervisão escotar;
- Participar do ptanejamento global da escola;
- Coordenar o pLanejamento do ensino e o do curricuto;
- Orientar a utitização de mecanisrnos e instrurnentos tecnoLógicos em função do estágio de
desenvotvirnento do aluno, dos graus de ensino e das exigéncias do Sistema EstaduaL de
Ensino;
- AvaLiar o grau de produtividade alcançado petas unidades escotares de acordo corn as
atividades pedagógicas;
- Assessorar_serviços_técnicos_das_unidades_escotares;
- Traçar diretrizes e rnetas prioritfirias no processo de ensino, considerando a reaLidade
educacional da rede ern face dos recursos disponIveis;
- Participar do ptanejamento das unidades escolares;
- Coordenar o ptanejamento de ensino, buscando forrnas de assegurar a participação atuante
dos docentes na consecução dos objetivos propostos peLas unidades escoLares;
- Realizar e coordenar pesquisas, visando dar urn cunho cientifico a ação educativa
prornovida peto rnunicIpio;
- PLanejar as atividades do serviço de Coordenação Pedagógica, ern função das necessidades
a suprir e das possibiLidades a explorar, tanto dos docentes e atunos, como da comunidade;
- Propor sisternáticas do fazer pedagógico condizente as condiçOes do ambiente e ern
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consonãncia corn as diretrizescurricutares;
- Coordenar e dinamizar mecanismos que visam
ao fazer docente;

a instrumentatizaçAo dos professores quanto

Habilidades e Competencias
iracâo
-

-

Experiéflcta
Espeezalifl4ão

F6ttiiid9jngrOso

Ensino Superior Completo

-

Licenciatura em Fedagogia

10 (dez) anos de efetivo serviço prestado no magisterio publico municipal de Jardinopolis
Curso de pOs-graduacäo latu senso
Progressäo na Carreira atraves de nomeaçâo pare Funçao de Contiança
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ESPECIAUSTA EM EDuCAcA0 NA GESTAO EDUCACIONAL E ADMINISTRATIVA
___

DA UNIDADE ESCOLAR
Descriçäo Resumida

Executar tarefas de caráter gerenciat e educacional voltadas a unidade escolar. Articular-se
corn a Coordenação Educacionat e PedagOgica na busca de soluçoes que vatorizem os
docentes e atraiarn os atunos as aulas. Executar tarefas de controte administrativo e
gerencial da unidade escolar. Seguir as normas emanadas pela Secretaria de Educação e
manter controte de servidores e funcionarnento da unidade escotar.

Descriçâo Detaihada
- Coordenar, planejar e acompanhar, corn a equipe pedagógica, a execução do Projeto
Politico Pedagógico da unidade escolar;
- Irnptantar e irnplementar o processo de organização de Associaçâo de Pals e Mestres,
Consetho de Escola, Grêmio Estudantit e outros;
_______________
- Participar, corn a Equipe Pedagógica, do ptanejamento e execução das reuniöes
pedagógicas, conselbos de classe, reuniôes de pals e outras atividades da unidade escolar;
- Dinamizar o processo ensino-aprendizagern, incentivando as experléncias da unidade
escol.ar;
___
__________
- Zetar pelo cumprirnento da Iunçao social da escola, dinamizando o processo de matricuta,
O acesso e a permanência de todos os alunos na unidade escotar;
- Articular a unidade escolar corn os dernais organisrnos da comunidade, Associação de Pais e
Mestres, Assodaçöes de Bairro, ConseUio de Escolas e outros;
- Administrar o cotidiano escotar;
- Organizar e acornpanhar os trabal.hos realizados pelos funcionárlos da unidade escolar ern
relação a limpeza, conservação, atimentação e higiene;
- Zelar peto cumprimento da Legislaçao em vigor;
- Acornpanhar o processo ensino-aprendizagem através dos indices de aprovação, evasão e
repetência;
___
____________________
- !nforrnar oficialmente a Secretaria Municipal de Educação sobre dificutdades no
gerenciarnento da unidade escotar e solicitar providéncias no sentido de supri-las;
- Contribuir com a Cornunidade na valorização do espaço escolar e sua conservação;
- Acompanhar o trabatho de todos os funcionários da unidade escotar no sentido de atender
As necessidades dos alunos;
- Buscar, ern conjunto corn a Equipe Pedagógica, Professores e Pals, a solução de problernas
referentes a aprendizagern dos atunos;
- Gerenciar a docurnentaçao escotar desde a sua elaboraçào, mantendo os dados atuauzados,
cumprindo prazos e encarninhando prioridades;
- Solucionar probtemas administrativos e pedagógicos corn a Secretaria Municipal de
Educação; ______
_
______
______________________
- Coordenar o processo educacional na area administrativa e no encarninhamento
pedagógico;
____________________________________________________________
- Colaborar nas questOes individuals e cotetivas que exijam respostas imediatas aos
problemas discipunares de discentes, docentes e funcionários da unidade escolar;
- Buscar soluçöes alternativas e criativas para os problernas especificos da unidade escolar
em relaçào a convivéncia hurnana, espaço fisico, segurança, evasâo, repeténcia, etc.;
Gerenciar os recursos financeiros na unidade escotar, de forma ptanejada, atendendo as
necessidades coletivas do Projeto PolItico-pedagógico;
- Estimutar, participar de cursos, seminários, encontros e reuniöes, buscando a
fundamentação,atualizaçao e redimensionamento de sua funçào;
Cornunicar ao Conselho Tutelar os casos de maus-tratos, negligéncia e abandono de
crianças e/ou adolescentes ern sua unidade escolar;
Administrar os recursos financeiros e patrirnoniais da unidade escolar;
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- ViabiUzar o acesso e a perrnanência dos alunos em idade escotar, inclusive os portadores de
necessidades educacionais especiais;
- Aplicar normas, procedimentos e medidas administrativas e pedagógicas emanadas da
Secretaria Municipal de Educação e do Consetho Municipal de Educação;
- Cumprir e fazer cumprir as deterrninaçoes legais estabetecidas pelos órgãos competentes e
cornunicar aos Departamentos Gestores as irregularidades da Unidade Escotar, buscando
medidas que visam suprirni-las;
______________
- Coordenar e manter o fluxo de inforrnaçäes entre a unidade escolar e a Secretaria
Municipal de Educaçâo;
- Propor e discutir atternativas, objetivando a reciução dos indices de evasão e repetência,
consolidando a função social da escola;
-Convocar os representantesdas entidades escotares;
- Desenvolver o trabatho de direçäo, considerando a ética profissional;
- Cumprir a legislaçao vigente;
- Responder pela coordenaçäo, mediação e articulaçao de todas as açöes educacionais, com
vistas a obtenção de resultados favoráveis ao continuo desenvolvirnento da unidade escolar,
em consonância corn as metas e objetivos estabelecidos;
- Planejar, acompanhar e avaliar atividades educacionais tanto no ârnbito pedagOgico quanto
administrativo;
- Liderar equipes de docentes e de apoio administrativo;
- Etaborar, corn a equipe, o Projeto Politico-pedagOgico da unidade escolar;
- Participar e responder pela gestão dos recursos financeiros, materials e de infraestrutura
de sua compet&ncia;
- Participar do planejamento estratégico da unidade escotar e representá-la nos órgãos
oficiais sempre que necessário;
- Fazer cumprir o calendário escolar;
- Organizar e gerenciar horário escolar;
- Participar da definiçao de metas financeiras;
- Participar da definição de metas de matrIculas;
- Acompanhar indicadores de avaUação;
-Gerenciar alteraçOes pedagógicas a partir dos resultados da avaliaçao;
- Avaliar disponibiUdade de recursos materiais;
- Avaliar disponibilidade de docentes;
- Estabelecer norrnas de funcionarnento daunidade escolar, respeitando as diretrizes gerais
estabelecidas pela legislaçào vigente;
- Supervisionar_processo_de_adrnissão_de_alunos;
- Controlar assiduidade e pontuaUdade de professores;
- Supervisionar registros escolares;
- Responsabilizar-se por docurnentos escolares;
- Alocar recursos fisicos;
- Propor e participar dos processos de promoção e progressâo funcional;
- Propor e participar dos assuntos sobre reaLocação de pessoal;
- Aplicar norrnas disciplinares.
- Propor novas atividades de ensino;
- Representar a instituição na comunidade;
- Representar a instituiçäo em organismos do poder püblico;
-Participar da elaboração de projetos comunitários;
- Promover parcerias corn instituiçöes pübticas e privadas;
- Disponibilizar serviços da instituiçao para a cornunidade;
-Organizaratividades de extensâo corn a comunidade;
- Participar de reuniôes corn secretários e coordenadores pedagógicos;
-Participar de comissöes internas e externas no âmbito federal, estaduat e municipal de
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ensino
- Fazer cumprir a missão institucional emanada da Secretaria Municipal de Educação;
- Participar da construçâo de visão de futuro da unidade escolar;
- Participar na definiçäo dos objetivos da unidade escolar;
Etaborar pianos de contingéncia;
- Acompanhar indicadores de quatidade administrativa e pedagógica, definidos para as
unidades escotares;
- Elaborar piano de gestão da unidade escolar;
- Propor projetos para a geraçâo de novos recursos;
- Participar da etaboraçäo do orçamento;
- Acompanhar a execução de orçamentos;
- Realizar prestaçäo de contas;
-Acompanhar_reiatórios financeiros;
- Realizar outras atividades correlatas corn a funçào.
-

Habilidades_e_Competéncias
Ensino Superior Completo

Formacáo
Experiencia
Especializacäo
F'ormadeingresso

-

-

-

Licenciatura em Pedagogia

05 (cinco) anos de efetivo servigo prestado no magistério pUblico municipal de Jardinópolis
Curso de pOs-graduaçäo latu senso em educação
Progressão na Carreira atravOs de nomeaçâo pare Fungão de Conriança
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Descrição Resum Ida
Executar tarefas de caráter gerencial e de coordenação pedagógica na Rede Municipal de
Ensino. Avaliar a qualidade do ensino municipal, propor atteraçöes necessárias objetivando
meihoria dos indices educacionais e subsidiar os Coordenadores Educacionais e Pedagógicos e
o corpo docente.

a

Descrição Detaihada
Acompanhar 0 processo de construção coletiva e cumprimento do Projeto Politicopedagógico, dos Pianos de Estudo e dos Regimentos Escotares corn a Supervisâo Educacionat;
Pianejar, impiernentar e diagnosticar a integração curricular corn os profissionais de
Educaçäo e corn a Cornunidade;
ReaLizar pesquisas sobre a LegisLaçao vigente e transmitir informaçöes pertinentes que
contribuam para a methoria das condiçöes de trabaiho e ensino;
Organizar reuniOes corn as Coordenadores Educacionais e Pedagógicos;
Realizar diagnóstico para detecção das dificuLdades especIficas dos discentes e,
juntarnente corn as Coordenadores Educacionais e Pedagógicos, prover apoio e orientaçâo
aas docentes.
Prornover atividades de estudo e pesquisa na area educacional, estirnulando o espfrito de
investigaçäo e a criatividade dos profissionais de educação;
Capacitar os docentes, procurando estirnular, nos alunos, novas formas de ensinoaprendizagern;
Contribuir para a desenvalvirnento dos docentes no que tange forrnação continuada;
PLanejar e coordenar atividades de atuaiizaçào no campo educacional;
Propiciar condiçoes para a farmaçâo permanente dos educadores ern serviço;
Prornover açöes que objetivern
articutação dos educadores corn as farnIUas e a
comunidade, criando processos de integração corn a escaia;
- Articular as açöes traçadas na Secretaria de Educação e nas unidades escotares,
transrnitindo aos Coordenadores Educacionais e Pedagógicos inforrnaçöes reLevantes;
Assessorar questöes da area da Coordenaçaa Pedagógica;
Coordenar o pianejamento do ensino e do curricuio;
Estabelecer orientaçOes pedagógicas apticadas
rnetodoLogia utitizada;
Avatiar o rnapearnento dos indices educacionais obtidos petas unidades escolares e suas
atividades pedagógicas;
Estabetecer diretrizes e rnetas prioritárias a serern aplicadas no processo de ensino, de
acordo corn a realidade educacionaL da rede, face aos recursos disponIveis e rnetas
educacionais;
Participar do ptanejarnento das unidades escoiares, observando o curnprirnento e
direcionarnento de suas açöes;
Coordenar o ptanejarnento de ensino, buscando forrnas de assegurar a participaçào atuante
dos docentes;
-Coordenar as atividades retacionadas ao Piano de Açöes Articuladas
PAR -, mantendo as
inforrnaçoes sernpre atuatizadas no Sisterna Integrado de Monitorarnento, Execução e
Controte SIMEC;
Orientar as unidades escotares visando manter coesão corn as exigéncias tegais propostas
pelo Ministério da Educaçäo;
Prover rnecanisrnos que visarn
instrurnentalização dos professores, apoiando-os ern suas
açöes pedagógicas.
-

-

-

-

-

-

-

a

-

-

-

a

-

-

-

a

-

-

-

-

-

-

-

-

a

-

Habilidades e Competéncias
-

__rniacäo

aEinrta.,

-f

tspeciatizo
ro,jna4ein4tS.

Ensino Superior Cornpleto Licenciatura em Pedagogra
08 (orto) anos tie efetivo serviço prestado no magisterro pubhco municipal tie Jardinópolis
Curso tie pos-graduacâo latu senso
Progresso na Carreira atraves tie nomeacaqpra Funçâo de Confiança
-

a
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ESPECJAL ISTA EMEDUcAcA0 NA cOORDENAcA0 EDIXACIONAL E
-

-

-

PEDAGOGICADAUNIDADEESCOLAR

-

IM

-

-

Descrição Resumida
Executar tarefas de caráter gerenciat e de coordenaçâo pedagógica corn os docentes das
unidades escotares. Reatizar pesquisa em conjunto corn os superiores hierãrquicos e
desenvotver sistemas de formaçâo e capacitação direta dos docentes.

Descrição Detaihada
Preparar as reuniöes de Trabatho Pedagógico Cotetivo (HTPC);
Desenvotver as reuniöes de forrnação;
Observar as autas dos professores;
_____________
Acompanhar o ensino e o processo de aprendizagern dos atunos a partir de portfóliose
cadernos;
Organizar registros;
Fazer devotutivas aos professores das autas assistidas, da anáUse dos portfótios e cadernos de
atunos;
Providenciar documentos da area pedagógica sempre que soticitado;
Participar de reuniöes corn a equipe gestora, Supervisão e Coordenaçao MunicipaL;
Preparar a reunião de pals, entre outras;
DesenvoLver, corn base nas orientaçOes recebidas, novas forrnas de autas que criern e
desenvolvam o interesse dos atunos;
-Conhecer os conteódos e objetivos de aprendizagern de cada disciptina;
Trabathar a aprendizagern a partir de erros e dificutdades;
Construir e pLanejar sequências didáticas;
Conceber e gerir situaçöes-probLerna ajustadas ao nivet e as possibiUdades dos atunos;
Adrninistrar a heterogeneidade no âmbito da turrna;
Fornecer apoio integrado, trabathar as dificuldades dos atunos;
Suscitar o desejo de aprender, expLicitar a retação corn o saber, o sentido do trabatho escotar e
desenvotver na criança capacidades de autoavaUação;
Instituir e fazer funcionar urn consetho de atunos (consetho de ctasse ou de escota) e negociar
corn etes diversos tipos de regras e de contratos;
Dirigir urn grupo de trabatho, conduzir reuniôes;
Enfrentar e anatisar situaçöes comptexas, práticas e probternas profissionais;
Adrninistrar crises ou conflitos interpessoais;
Participar da adniinistração da_escota;
Administrar Os recursos da escota;
Organizar e fazer evotuir, no ãrnbito da escota, a participação dos atunos;
-Inforrnar e envotver os pals;
Dirigir reuniöes de inforrnação e de debate;
Utitizar novas tecnotogias;
Prevenir a vioténcia na escota e fora dMa;
Lutar contra os preconceitos easdiscrirninaçöes;
Participar na crlaçäo de regras de vida cornum referente a escota, as sançöes e a apreciação de
conduta;
Desenvotver o senso de responsabitidade, a soUdariedade e o sentirnento de justiça;
-Adrninistrarsua própria forrnaçào continuada;
Acother a formaçao dos cotegas e participar deta;
Executar outras atividades corretatas, deterrninadas peto superior irnediato 00 mediato.
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Habilidades e Competências
Fomto
,Xpçên.cia
E4iiaIizaqao

Ensino Superior Completo Licenciatura em Pedagogia
03 (trOs) anos de efetivo serviço prestado no magistOric püblico municipal de JardinOpolis
Curso de pOs-graduaçäo latu senso
Progressão na Carreira através de nomeaçâo para Funçâo de Confiança
-

.

Forma de Ingresso

-
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___

COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVA(0) E I.OGISTICA
-

Executar tarefas de caráter gerencial que visam manter os processos togisticos da secretaria
em perfeito andamento no que tange a compras, licitaçOes e disponibilização de todo
material de consumo e de apoio, inclusive o material pedagOgico utilizado nas unidades
escolares.

Descrição Detaihada
Coordenar e dirigir os processos de compra da Secretaria de Educação;
Supervisionar a elaboraçäo dos processos de compras e licitaçöes a serem encaminhados a
Secretaria de Administração, oferecendo subsidios necessários a sua consecução;
Supervisionar e controlar vatores e prazos contratuals;
Supervisionar os contratos de prestação de serviços em especial, gerenciando possiveis
problemas e situaçöes de conflito;
Coordenar as solicitaçöes de compras das unidades escotares, recebendo, triando e
encaminhando conforme o ptanejamento da Secretaria de Educação;
Supervisionar as processos e solicitaçoes, bem como seu desmembramento em serviços
e/ou materials, atentando para a vatidação dos processos pelas unidades escotares e seus
gestores visando orientar as prazos e os pagamentos;
Gerendar, cam a area de contabitidade, os empenhos, orientando sua Liberaçào e possiveis
fi naUzaçöes;
Garantir a disponibitizaçäo de informaçöes fidedignas aos fornecedores, visando entregas
planejadas de materiais e serviços;
Supervisionar e controtar a utiI.izaçao dos recursos da Secretaria de Educaçâo, garantindo
sua adequada utitizaçäo no prazo Legal;
Criar e coordenar os relatórios gerencias da area, visando disponibiLizar informaçoes para a
tomada de decisôes da Secretarla de Educaçao;
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Habilidades e Competéncias
Ensino Superior Cornpleto

Formação
Experiència

-

Especialiacao
Forma deingresso

05 (cinco) anos de efetivo serviço prestado no municipio de JardinOpolis
Conhecimento da area de atuação
Progressao na Carreira através de nomeaço para Funçâo de Confiança

-
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Descricão Resum Ida

Executar tarefas de caráter gerencial que visam manter o controle de convênios, normas e
vincutos educacionais da Secretaria de Educação e da Divisão de Ensino do Estado de São
Paulo. Controtar renovaçoes e cessaçOes de convénios, controlar dados de pessoal
municipalizados, efetivos e eventuais.

D!cao Detaihada
- Coordenar junta as unidades escotares os dados de pessoal relativos aos professores
municipalizados, bern como manter 0 convênio firmado corn o governo do estado
devidarnente atualizado;
- Coordenar as informaçöes fornecidas pela Divisão de Ensino, visando manter as unidades
escotares e a Secretaria de Educação devidarnente cientes das determinaçöes ernanadas;
- Supervisionar o Prograrna ABAG nas escolas, controlando velculos e viagens dos professores
e dos alunos;
- Supervisionar as ausências de docentes e especiatistas nas unidades escotares, para efeitos
de vantagens e concessöes do rnagfstério páblico municipal de Jardinópotis;
- Controtar a atribuição de autas regutares, supternentares e eventuais dos professores
municipais e municipatizados.
- Administrar o recebimento de horas extras dos funcionários da educação, bern corno autas
suptementares dos professores, enviando para anátise e devido pagamento;
- Participar de reuniöes referentes ao Censo Escolar na Divisão de Ensino e administrar
prazos e soticitaçoes, reatizar conferéncias e tançamentos efetuados petas as unidades
escotares.
- Coordenar a utitização de sisternas de inforrnaçäes da Divisão de Ensino e do Governo do
Estado de São Paulo;
- Supervisionar o agendamento de férias dos profissionais do magistérlo, manter atualizado o
cadastro e o devido preenchirnento das solicitaçoes, juntamente corn a secretaria da
unidade escolar e o Departamento de Recursos Kurnanos;
- Gerenciar a vida funcional dos profissionais do magistério pUbUco municipal, waves de
docurnentos, informaçoes e retatOrios que possibititern anáUse da situação atual dos
envotvidos.

Habilidades e Competéncias
Ensino Superior Completo
05 (cinco) anos de efetivo sewiço prestado no municipio de Jardinópolis
Conhecimento cia area de atuaçäo

-

it

-

Progressào na Carreira através de nomeaçäo para Funçao de Confiança
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Descrição_Resum Ida
Executar tarefas de caráter administrativo e de assessorarnento na Secretaria Municipal de
Educação, bern como prestar apoio aos Conseihos e as unidades escolares. Orientar e
coordenar a execução de tarefas nos sistemas governarnentais, sisterna de controle
educacional e outras formas de controle administrativo.

Descricjo Detaihada
- Assessorar o cadastramento de dados e atualizaçöes, no programa do PAR, no Sisterna
Integrado de Monitoramento Execução e Controle - SIMEC, da equipe técnica, equipe local,
equipe de nutricionistas, dirigentes, membros do Conseiho de Alirnentação Escolar e do
Conseiho Municipal de Educaçào;
- Supervisionar 0 correto preenchimento de dados da unidade, questOes administrativas,
inserção de portarias, leis e decretos da rede póblica municipal de ensino;
- Supervisionar o monitoramento diário do sistema, visando a resoluçào de eventuais
pendências;
- Planejar e coordenar a elaboração de pesquisas de diagnóstico da rede municipal de
ensino, observando o correto ajuste entre justificativas e metas constantes do Piano
Municipal de Educação;
- Elencar as dernandas educacionais e coordenar a construção de pianos de trabaiho
consistentes, visando a obtenção de verbas que conternplem o municipio em suas
necessidades;
- Presidir reuniöes corn equipe local para revisào dos trabalhos, responsabilizando-se pelo
envio das informaçbes ao FNDE, por meio eletrônico;
- Referendar Termos de Compromisso de interesse do rnunicIpio, assinados pelo Prefeito.
- Controlar periodo para renovaçäo trimestral de senha Para acesso aos sisternas do CACS
FUNDEB e CAE Virtual;
- Instruir quanto ao cadastramento de rnembros e inserçâo de docurnentos
(Decretos/Portarias) do Consetho de Alimentação Escolar (CAE) e do Fundo Nacional para o
Desenvolvimento da Educaçâo Básica (FUNDEB) em seus respectivos portais e
encarninhamento de documentaçào, pelos Correios, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE), sernpre que da renovaçào/alteraçao dos mesmos;
- Auxiliar na resolução de eventuais pendéncias constantes no sistema, atualizando os portais
eletrônicos de ambos os Conselhos;
- Assessorar os mernbros do Conselho de Aiimentação Escolar e do Fundo Nacional de
Desenvolvirnento da Educação naquilo que for solicitado, em seu âmbito de trabaiho, sempre
que necessário.
- Instruir os Secretários de Escola quanto a docurnentação necessária para acürnuio de cargo
de Professores;
- Administrar a docurnentação de acümulo de cargo de funcionflrios docentes,
acornpanhando o processo em sua totalidade, supervisionando a docurnentaçäo recebida dos
Secretários de Escola e coordenando o preparo do documento final para publicação oficial.
- Acompanhar o procedirnento de regularizaçäo de portaria de fixação de sede de
funcionários da Educação, administrando posterior envio do documento final aos respectivos
funcionários e as unidades escolares a que pertencern,
- Gerenciar viagens e realizar solicitaçao mensal de empenho para o motorista da Secretaria
de Educação;
- Administrar a expedição de requisiçaes de empenho para pagarnento de cursos,
adiantamento de despesas para servidores em viagens, bern corno acompanhar procedirnento
de agendamento de hotel em outros municIpios, quando necessário;
- Instruir sobre procedimento para prestaçao de contas no Departamento competente.
- Gerenciar documentos de comunicação entre a Secretaria de Educaçäo e outros
Departamentos Para a execuçao de projetos e eventos que cornpOem o caiendário escolar.
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- Assessorar a redação de ofIcios, cartas, requerimentos, dectaraçôes e outros documentos,
destinados a_órgãos_internos e_externos;
- Administrar a coteta de dados e acompanhar o envio de documentaçào de veiculos cedidos
peta Secretaria de Educaçào do Estado, sempre que soilcitado.
- Supervisionar arquivamento de documentos expedidos e recebidos.
- Coordenar e prestar informaçöes acerca de busca de Iegistaçao.
- Gerenciar envio e resposta de e-mails em gerat, repasse de instruçöes, informaçöes e
conVocaçöes.

Habilidades e Competencias
Ensino Superior Cornpleto
05 (cinco) anos de efetivo serviço prestado no municipio de JardirtOpolis
Conhecirnento da area de atuaçao
-

Prn?ádetr.

Progressao na Carreira atraves de nomeação para Funçao de Conriança
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COORDENADOR(A) DE TRANSPORTE ESOLAR INTERMUNKIPAL _____
Descrição Resum Ida
Executar tarefas de caráter gerenciat, manter a controte da froth de velcutos que atende Os
atunos que estudarn fora do municIpio. Gerenciar o grupo de motoristas e o cumprimento das
rotas determinadas.

Descricão Detaihada
Coordenar e gerenciar a grupo de motoristas que fazern as rotas estiputadas;
Gerenciar as velcutos e as horários de trabatho, bern coma ocorrências durante o trajeto;
Supervisionar e coordenar a rnanutençào preventiva e corretiva da froth, soUcitando
compras de peças ou manutençöes externas;
Gerenciar as ocorrências corn os veicutos e as dos próprios motoristas;
Apticar penalidades adrninistrativas e orientar a abertura de processos administrativos;
Soticitar o socorro mecânico dos veiculos acidentados, sempre que necessflrio, e
providenciar a substituiçäo por novo velcuto que curnprirá a rota determinada;
Supervisionar as rotas, identificar probternas e fiscatizar a retacionarnento de rnotorista e
atunos;
Gerenciar a oferta de vagas por rneio de convénios e a Legistaçäo vigente;
Fiscatizar a quitornetragern percorrida e a atuação dos motoristas;
Manter cadastro atuatizado dos atunos e suas rotas, bern corno ernitir botetos de cobrança e
providenciar sua entrega;
Etaborar retatórios gerenclais que dernonstrem as rotinas de trabatho da area;
Reatizar outras atribuiçoes corretatas de acordo corn a determinaçao da chefia irnediata.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Habilidades e Competéncias
Ensino Médlo Completo
05 (cinco) arias do efetivo serviço prestado junto ac municlpio do JardinOpolis
•

Conhecimento da area de atuaçâo
Progressao na Carreira através do nomeação para Função de Confianga
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Descrição Resumida
Executar tarefas de caràter gerenciat, manter o controte da frota de veicutos que atende os
estudantes da rede municipal e estaduaL de ensino. Gerenciar o grupo de motoristas e o
cumprimento das rotas determinadas.

Descricào Detaihada
- Coordenar e gerenciar o grupo de motoristas que fazem as rotas estiputadas;
- Gerenciar Os veicutos e as horários de trabatho, bern coma ocorrências durante a trajeto;
- Supervisionar e coordenar a rnanutençäo preventiva e corretiva da froth, soucitando
compras de peças ou manutençöes externas;
- Coordenar as atividades, as tumos e a distribuição dos motoristas e dos velculos colocados
a sua disposicâo;
- Gerenciar as ocorréncias corn os veicuLos e as dos próprios motoristas;
- Apucar penaudades administrativas e orientar a abertura de processos administrativos;
- Soticitar o socorro rnecânico dos veicutos acidentados, sempre que necessário, e
providenciar a substituiçAo por nova velcuto que cumprirá a rota determinada;
- Supervisionar as rotas, identificar prabternas e fiscaLizar a retacionamento de motorista e
atunos;
- Gerenciar a oferta de vagas par meio de convênios e a Legislaçao vigente;
- Fiscatizar a quitornetragern percorrida e a atuação dos motoristas;
- Manter cadastro atuatizado dos aLunos e suas rotas;
- Elaborar relatórios gerenciais que dernonstrem as rotinas de trabatho da area;
- Reatizar outras atribuiçöes corretatas de acordo com a determinação da chefia imediata.
Habilidades e Competéncias
rormacao
Experiência

Especializacão
Forma de Lngresso

Ensino Medio Completo
05 (cinco) anos de efetivo serviço prestado junto ao municipio de Jardinopolis
Conhecimento cia area de atuação
Progressão na Carreira através de nomeaçäo para Funçäo de Conflança
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COORDENADOR(A) DE AIIM ENTAcA0 ESCOLAR
Descricâo Resumida
Executar tarefas de caráter gerencial que visam manter o controle da alirnentaçâo
distribulda aos atunos da rede municipal de ensino. Coordenar as atividades dos envolvidos
no processo, inclusive pessoal terceirizado
-

Descricão Detaihada
Coordenar e gerenciar o recebirnento das mercadorias petos fornecedores;
Gerenciar e supervisionar a pre-preparo e o preparo da alimentação escolar;
Supervisionar a distribuiçâo da alirnentaçào escolar, primando pela forma correta e
observação das normas de higiene e rnanutenção;
Coordenar a coleta de arnostras diárias da alirnentaçäo escolar, bern como o
acondicionarnento para possIveis inspeçöes;
Supervisionar a higienizaçAo dos Locais de trabaiho e dos equiparnentos de utitização diana;
Intervir e efetuar correçöes sempre que necessánio das normas apticadas;
Coordenar as compras relativas ao Prograrna Agricuttura Familiar em conjunto corn a
Coordenadoria Administrativa e Logistica;
Supervisionar e coordenar todos os servidores envolvidos no processo de alirnentação
escolar;
Desenvolver retatórios gerenciais que dernonstrern as rotinas de trabatho da area;
ReaLizar outras atnibuiçoes corretatas de acordo corn a deterrninação da chefia imediata.
-

-

-

-

-

-

-

-

Habilidades e Competencias
Ensino Superior Completo

Formaçao
-

-

Experienca
•

-

Especializacao
Fodkigresso

05 (cinco) anos de efetivo serviço prestado na area de atuaçao
Conhecimento da area de atuaçâo
Progressao na Can-eira através de nomeaçao pare Fun$o de Confiança

