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Jardinópohs, 21 de Novembro de 2017.

Sen hor Presidente e
Senhores Vereadores 1

Temos a honra de encaminhar a essa Edilidade o Projeto de Lei
Complementar fl. 0 04/17 que: "DISPOE SOBRE A REORGANIZAçAO
ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçA0 E DA

OUTRAS PROVIDENCIAS".
A Reorganizaçäo do Quadro pertinente a Secretaria Municipal
de Educacão se faz necessária em vista da sempre crescente demanda do
segmento e objetivando a cumprimento das metas estabelecidas nas Lei
Educacionais.
Sendo o que nos cabia consider-ar a respeito do assunto,
encaminhamos a presente matéria para o conhecimento, aMUses, consideraçôes
e votacâo pelos Nobres Edis desta Egrégia Casa de Leis.

Aproveitamos a oportunidade par-a renovar a Vossa Excelência
e demais nobres Vereadores, as nossos mais sinceros protestos de estima,
consideraçâo e apreço.

Atenciosamente

Dr.. 00
MARCONI
Pre oA unicipal

A Sua Excelência 0 Senhor
JOSE ELJRiPEDES FERREIRA
Presidente da Câmara Municipal
NESTA
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PROJETO DE LE! COMPLEMENTAR NO 04/2017=De 21 de Novembro de 2017=
"DISPÔE SOBRE A REORGANIZAçAO
ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAcA0 E DA
OUTRAS

O SENHOR Dr. JOAO CIRO MARCONI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS,
ESTADO DE SAO PAULO, NO USO DAS ATRIBuIçOES QUE LHE SAO CONFERIDAS
POR LEI,
F AZ
S A B E R: que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado,
aprovou o Projeto de Lei Complementar fl. 0 04/2017, de autoria deste Executivo,
e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:
CAPITULO I
DAS DISPOSIçOES PRELIMINARES E DOS PRINCIPIOS GERAIS
Art. 1 0 . Este Lei dispOe sobre a reorganização administrativa da Secretaria Municipal
de Educação e dâ outras providencias.
Art. 2° Compreender-se-á por educação básica as seguintes etapas ou area de
atuação:
- Educacao Infantil - aquela deslinada ao desenvolvimento integral da criança ate
05 (cinco) anus de idade, em seus aspectos fisico, psicolOgico, intelectual e social,
complernentando a acão da farnilia e da sociedade;
II - Ensino Fundamental (Ciclo I) - aquele destinado a alfabetização e ao
aprendizado da criança dos 06 (seis) aos 10 (dez) anos de idade;
Ill - Ensino Fundamental (Ciclo II) - aquele destinado ao aprendizado da crianca
dos 11 (onze) aos 14 (quatorze) anos de idade;
IV - Ensino Médio - aquele destinado ao aprendizado do adolescente dos 15
(quinze) aos 17 (dezessete) anos de idade;
Os

Art. 30 . As idades mencionadas nos incisos do artigo anterior são aquelas que
servern de base pare 0 balizamento das acfies a serem implementadas, não representando urn firn
em Si mesrnas.
Art. 40. 0 Municipio incumbir-se-á de oferecer a Educação Basica, primando pela
Educação Infantile o Ensino Fundamental, ficando permitida a atuação em outros niveis de ensino.
Art. 5 0. 0 Ensino PUblico Municipal serã rninistrado corn base nos principios
constantes dos artigos 205 e 206 da Constituição Federal, respeitado o disposto nos artigos 237 a
258 da Constituicão do Estado de São Paulo; os artigos 2 0 e 30 da Lei 9.394/96 e as garantias dos
artigos 79 a 87 da Lei Orgânica do Municipio, bern corno toda legislacão institulda voltada a
Educaçâo Pñblica.
CAPITULOII
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Art. 60. A Secretaria de Educação do Municipio de Jardinópolis é cornposta de Orgãos
de direcão, de deliberação, de supervisão, de coordenação, de assessoria e de desenvolvirnento,
conforme Anexo I da presente Lei Complementar.
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Art. 7 1. A estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Educaçâo e composta
pelos seguintes Orgâos:
- Orgaos de Direçäo
LI - Gabinete do Secretário Municipal de Educação;
1.1.1 - Supervisão de Ensino;
1.1.1.1 - Coordenação Municipal de Ensino
Coordenadoria
de
Programas
Govemamentais
II - Orgaos Consultivos e Normativos
11.1 - Conselbo Municipal de Educaçào;
11.2 - Conselho de Alimentaçâo Escolar;
- 11.3— Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB.
III - Orgaos de Desenvolvimento Pedagogico
111.1 - Departamento Gestor de Educação Infantil
111.1.1 - Gestäo Educacional e Administrative de U.E.
111.2 - Departamento Gestor de Ensino Fundamental e EJA;
111.2.1 - GestAo Educacional e Administrative de U.E.
111.2.2 - Coordenaçâo Educacional e Pedagógica de U.E.
IV - Orgaos de Desenvolvimento Administrativo e LogIstico
IV.1 - 000rdenadoria Administrative e Logistica
IV.2 - Coordenadoria do Processos Educacionais
IV.3 - Coordenadoria de Transporte Escolar
IV.4 - Coordenadoria de Transporte Escolar lntermunicipal
IV.5 - Coordenadoria de Alimentacâo Escolar

CAPITULO Ill
DA coMPoslcAo E ATRIBuIcÔES DOS ÔRGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDucAçA0
SEcAO i
DO GABINETE DO SECRETARIC
Art. 80 . 0 Gabinete do Secretário Municipal de Educação O composto de:
- Gabinete do Secretãrio;
1.1 - Supervisäo de Ensino;
1.1.2 - Coordenacão de Ensino Municipal;
1.1.2.1 - Coordenadoria de Programas Govemamentais;
Art. 9 0. Ao Gabinete do Secretário e suas unidades administrativas competem:
- assistir e assessorar o Prefeito Municipal nas politicas, programas, pianos,
projetos, diretrizes e metas educacionais;
II - gerir plenamente todos os recursos vinculados a Educação, sendo responsével
pela execucão desses recursos;
Ill - articular, estabelecer alianças, parcerias, estimular o regime de colaboraçao com
Os entes federados;
IV - desenvolver, implementar e zelar pela politica de educação no municipio;
V - desenvolver, promover e apoiar programas e eventos difusores da educação;
VI - propor, desenvolver, adotar e adaptar metodos e técnicas capazes de fazer da
Educacao urn processo atraente e acessivel a todas as faixas da populacão;
VII - propor inovaçOes e modernizaçOes de valor reconhecido na area da Educaçäo,
tomando-a instrumento de conscientizacao e formação de cidadania;
VIII - supervisionar, coordenar e administrar a manutencão da Rede Municipal de
Ensino;
IX - manter atualizadas as informacOes destinadas ao Governo do Estado e ao
Governo Federal;
X - manter atualizados os dados destinados ao PAR/SIMEC - (Programa de Açoes
Articuladas no Sistema Integrado de Monitoramento, Execuçäo e Controle);
XI - gerir e supervisionar, em conjunto corn os departamentos e Os especialistas em
educacão, todo o sistema educacional do municipio, através de relatOrios gerenciais que demonstrem
o cotidiano da Secretaria do Educação e suas Unidades Escolares.
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SEçAO ii
DOS ÔRGAOS CONSULTIVOS E NORMATIVOS

Art. 10. Os Orgãos Consultivos e Normativos são compostos de:
- Conselbo Municipal de Educacäo;
II - Conseiho de Alimentação Escolar;
III - Conseiho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDES;
Art. 11. - As cornpetências dos Orgãos Consultivos e Normativos reger-se-ão corn
base nas disposicôes da Lei n ° 1.941 de 05 de agosto de 1.996, da Lei n o 2.056 de 27 de junho de
1.997, do Decreto n° 2.742 de 05 de fevereiro de 1.997 edo Decreto n° 3.004 de 02 de agosto de
2.000, bern como suas alteraçUes.

SEçAO Ill
DOS ÔRGAOS DE DESENVOLVIMENTO PEDAGÔGICO
suBsEçAO i
DO DEPARTAMENTO GESTOR DA EDuCAcA0 INFANTIL
Art. 12. 0 Departarnento Gestor da Educacão Infantil e composto de:
- Gestão Educacional e Administrativa
1.1 Creches;
1.2 Escolas Municipais de Educação Infantil

Art. 13. Ao Departamento Gestor da Educação Infantil compete:
- Gerir a educacão infantil no municIpio;
II - Dirigir, em contato corn os Especialistas em Educacão, as unidades escolares;
III - Supervisionar a divisão de alunos nas unidades escolares;
IV - Manter análise e planejarnento para mensurar a dernanda de alunos e salas de
aula;
V - Gerir ern consonância corn a demanda a contratação de professores efetivos e
substitutos;
VI - Getir a contratação de cuidadores;
VII - Manter relatOrios gerenciais sobre a movirnentação de professores e cuidadores
nas unidades escolares;
VIII - Manter relatOrios gerenciais acerca de afastamentos, bern como dos rnotivos e
p ía z Os
IX - Coordenar censos escolares que promovam inforrnaçöes diversas acerca dos
alunos, professores, comunidade escolar, etc.;
X - Supervisionar a gestão de unidades escolares do terceiro setor que prestam
serviços de acolhimento as crianças;
XI - Manter controle dos orçamentos visando destinar verbas as unidades escolares
da educacão infantil para construçäo, reformas e outras manutençOes necessérias;
XII - Coordenar, em conjunto corn os Especialistas em Educacäo, a formação
pedagogica dos professores.

suBsEcAO II
DO DEPARTAMENTO GESTOR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA
Art. 14. 0 Departamento Gestor do Ensino Fundamental e EJA é cornposto de:
I - Gestão Educacional e Administrativa;
1.1 Escolas Municipais de Ensino Fundamental;
1.2— E.J.A.
Art. 15. Ao Departamento Gestor do Ensino Fundamental e EJA compete:
I - Gerir o ensino fundamental no municiplo;
II - Dirigir, em contato corn os Espedalistas em Educacão, as unidades escolares;
III - Supervisionar a divisão de alunos nas unidades escolares;
IV - Manter anàlise e planejamento para mensurar a demanda de alunos e salas de
aula;
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V - Gerir, em consonância corn a dernanda, a contratação de professores efetivos e
substitutos;
VI - Gerir a contrataçao de cuidadores;
VII - Manter relatOrios gerenciais sobre a movimentação de professores e cuidadores
nas unidades escolares;
VIII - Manter relatOrios gerencials acerca de afastamentos, bern como dos motivos e
prazos;
IX - Coordenar censos escolares que promovam informacOes diversas acerca dos
alunos, professores, comunidade escolar, etc.;
X - Supervisionar a gestão de unidades escolares do terceiro setor que prestarn
serviços de acolhimento as crianças;
XI - Manter controle dos orçamentos visando destinar verbas as unidades escolares
de ensino fundamental para construção, reformas a outras manutençoes necessárias;
XII - Coordenar, em conjunto corn os Especialistas em Educacão, a forrnação
pedagOgica dos professores.
SEcAO IV
DOS ÔRGAOS DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO E LOGISTICO
Art. 16. Os Orgaos de Desenvolvimento Administrativo e Logistico são compostos de:
I - Coordenadoria Administrativa e Logistica
II - Coordenadoria de Processos Educacionais
III - Coordenadoria de Transporte Escolar
IV - Coordenadoria de Transporte Escolar Intermunicipal
V - Coordenadoria de Alimentação Escolar
suBsEcAo I
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E LOGISTICA
Art. 17. A Coordenadoria Administrative e Logistica compete:
I - manter as atividades adrninistrativas relativas aos processos de cornpras e
IicitaçOes da Secretaria de Educacão;
II - planejar as cornpras e Os processos licitatOrios em conjunto com as unidades de
ensino do Magisterio PUblico Municipal, envolvendo a area responsável da Secretaria de
Adrninistração;
III - rnanter cadastro de fornecedores da Secretaria de Educacão visando a
agilização dos processos;
IV - receber as solicitaçôes internas da Secretaria de Educaçao e, nos termos da
Iegislaçäo vigente, dar inicio aos processos de compras;
V - criar objetos, termos e outros itens que esclareçarn as compras a serem
realizadas;
VI - efetivar as solicitaçOes de orcarnentos sempre que necessário visando agilizar os
processos de cornpras;
VII - encaminhar os edftais de Iicftacão para ernissão de parecerjurIdico;
VIII - prornover consultas, junto ao setor interessado no produto ou serviço a ser
contratado, visando esclarecer düvidas relacionadas a qualidade e ao atendirnento das
especificaçOes constantes no edital da Iicitação;
IX - supervisionar as recursos disponibilizados a Secretaria de Educação, visando
sua correta aplicacão.
SUBSEçAO II
COORDENADORIA DE PROCESSOS EDUCACIONAIS
Art. 18. A Coordenadoria de Processos Educacionais compete:
I - rnanter a controle de pessoal da Secretaria de Educacão, observando Iotacöes,
ponto, documentos apresentados, convénios de rnunicipalizacao, crescimento em carreira e outros
itens que integrem a vida funcional do servidor;
II - gerenciar a convénia de Municipalização, observando a documentação
necessária e as prazos a serem cumpridos, utilizando sisternas especificos;
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III - juntamente corn a Equipe Técnica cia Secretaria de Educagäo, nos termos das
ResoluçOes vigentes, atribuir aulas aos professores;
IV - efetuar 0 controle de faltas através do sisterna de ponto, realizando as
manutençôes necessárias visando corrigir erros de fato, bern como efetivando Iançarnentos não
atuahzados;
V - construir 0 do entre a area de Recursos Humanos e a Secretaria de Educação,
naquilo que for necessãrio, visando ao curnprimento de prazos e preceitos legais existentes;
Vi - manter 0 controle das jornadas dos professores atualizando, sempre qua
necessário, a area de Recursos Hurnanos, visando a adequação de pagamentos rnensais a
atribuiçao de aulas;
VII - manter controle dos processos de seleçao (concursos ou processos seletivos)
observando prazos de vigéncia e ordem de chamada;
VIII - solicitar convocacão, sempre necessário, controlando docurnentaçao a ser
entregue para 0 departamento de Recursos Hurnanos, bern como emitindo Iotaçao pare a devida
aiocaçâo a posteriori";
IX - controlar verbas destinadas a viagens, congressos e outros que ocorram fora do
municipio a dernandern prestacâo de contas;
X - controlar férias e recesso escolar dos professores, enviando dados e infomiaçOes
A area de Recursos Humanos;
XI - controlar recebimento de certificados para promocoes (via academica ou näo
acadernica), bern como encaminhamento pare anàlise e posteriores alteraçOes no departamento de
Recursos Hurnanos, informando nov05 niveis ou percentuais alcançados;
XI - gerenciar 0 SlOPE, dando rnanutençâo nas informaçOes necessérias.
SUBSEçAO

in

DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR
Art. 19. A Coordenadoria de Transporte Escolar compete:
I - administrar a frota de velculos de transporte de alunos da Secretaria de Educaçao;
II - receber informaçOes acerca das inspecöes de rotina realizadas pelos rnotoristas;
III - organizer os veiculos de forma qua todos cumpram as rnanutençOes preventives
e corretivas sempre que necessãrio, sem prejudicar o andarnento dos servicos prestados;
IV - coordenar as atividades, Os turnos e a distribuição dos motoristas e dos velculos
colocados a sua disposicäo;
V - manter atividades de socorro rnecânico, coordenando o andarnento dos trabalbos
de forma a atender, o mais répido possivel, as solicitaçöes recebidas;
VI - esciarecer quaisquer duvidas, visando manter clareza e coerOncia nos serviços
prestados.

suBsEçAoIv
DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR INTERMIJNICIPAL
Art. 20. Ao Setorde Transporte Escolar IntennunicipaI compete:
I - estabelecer diretrizes e estratégias acerca do transporte intermunicipal;
II - gerenciar 0 nUrnero de vagas a serem ofertadas;
Ill - conhecer Os convénios existentes, dias letivos e outros perlodos de aula
organizando linhas de transporte que atendam aos alunos;
IV - gerenciar as ernpresas de transporte prestadoras de serviços;
V - definir Os itinerérios, horãrios e dias de cada viagem;
VI - controjar o cadastro de alunos transportados, bern como Os pagarnentos
efetuados e a inadimpléncia existente;
VII - receber reclarnaçOes ou sugestUes, triã-Ias, responder as que sejarn de sua
competéncia, encarninhando aquelas que necessitern de análise de seu superior hierárquico;
VIII - receber as notas fiscais dos serviços prestados, conferi-las, validá-Ias e
encarninhã-Ias aos setores competentes para Iançamento e pagarnento.

SUBSEçAO v
DA COORDENADORIA DE AUMENTAcA0 ESCOLAR
Art. 21.

A Coordenadoria de Alimentacão Escolar compete:
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I - coordenar as atividades de entrega e recebimento de rnercadorias dos
fornecedores, bern como do Programa de Agricultura Familiar;
II - fiscalizar 0 devido armazenamento e zelar pela correla distribuiçâo dos produtos
ate a Cozinha P11010, como também nas unidades escolares;
III - desenvolver e validar o cardápio, bern como acompanhar a sua correta aplicação
do pré-preparo ate o preparo final;
IV - gerenciar Os servidores envolvidos e colocados a disposiçâo da unidade
administrativa ou aqueles alocadas nas unidades escolares;
V - gerenciar os métodos de higienizacao de alirnentos, bern corno de higiene
pessoal;
VI - desenvolver "Boas Préticas de Funcionamento" para que haja coeréncia e
padrOes no desenvolvimento dos trabalhos;
VII - avaliar os locais de trabalho, acondicionarnento, preparo e distribuicäo de
alimentos, visando manté-los dentro das norrnas existentes e solicitar reparos sempre que
necessario;
VIII - receber as notas fiscais dos produtos entregues ou serviços prestados, conferir
e validar, encarninhando aos setores competentes pat-a lançamento e pagarnento.
CAPITULO IV
DOS EMPREGOS DE PROVIMENTO EM COMISSAO E DAS ruNçoEs DE CONFIANA DO
MAGISTERIO PLJBLICO MUNICIPAL
SEcAO I
DOS EMPREGOS DE PROVIMENTO EM COMISSAO
Art. 22. Os Empregos de Provirnento em Comissão são de livre nomeação e
exoneração pelo Prefeito Municipal, cuja denominação, nUmero e padroes de salérios, passam a ser
Os constantes no Anexo II da presente Lei Complernentar.
Paragrato ünico. As descricOes dos cargos de provirnento em comissão são as
constates do Anexo III da presente Lei Complementar.
Art. 23. 0 servidor pUblico municipal, quando investido em Emprego de Provirnento
em Comissão, fará jus ao recebimento do valor fixado para o respectivo Emprego de Provirnento em
Comissão, quando for 0 caso.
§ 1 0 . Ao exercicio de Empregos de Provimento em Comissao serà garantida a
alteração da jornada de trabalho e da referéncia salarial.
§ 2 0. A percepcão de vantagens pessoais de servidor abrangido pelo "caput" será
calculada sobre o Salãrio-Hora do emprego efetivo.
§ 3 0. A investidura em Emprego de Provimento em Comissão por servidores efetivos,
de carreira, será efetuada por ato do Prefeito Municipal e garantido aos seus ocupantes a evolucão
na carreira e a manutenção dos direitos do emprego efetivo
§ 40. Ao exercicio de Empregos de Provimento em Cornissão do Magisterio não será
atribuido o pagamento de horas extras, sendo considerada corno de dedicação plena a sua
execução, tampouco, cat-ga suplernentar ou aula eventual.
SEçAO II
DAS FuNçOES DE CONFIANA DO MAGISTERIO
Art. 24. Ficarn instituidas, na forma prevista pela Constituigao Federal, as FunçOes de
Confiança do Magisterio, a serem exercidas por servidores adrnitidos através de concurso pUblico,
bern como pot- empregados estãveis nos termos do Artigo 19, dos Atos das DisposiçOes Transitorias
da Constituiçào Federal, correspondendo ao exercIcio de direção, chefia ou assessoramento.
§ 1 0. Ao exercicio de funçöes de confiança do Magistétlo serâ garantida a alteraçAo
da jomada de trabalho e ao recebimento da gratificaçao instituida pelo Anexo VI da presente Lei
Cornplernentar.
§ 2 0. A percepção de vantagens pessoais do servidor abrangido pelo "caput" seré
calculada sabre a Salário-Hora do emprego efetivo.
§ 3 0. As quantidades e Os valores das gratificaçOes a serem concedidas aos
ocupantes das Funçöes de Conftanca do Magistério säo as previstas no Anexo IV da presente Lei
Complernentar.
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§ 4°. As descriçoes das Funçôes de Confiança do Magisterlo são as constantes do
Anexo V da presente Lei Complemeruar.
§ 5 0 . A investidura em função de confianca do Magistério seré efetivada por ato do
Prefeito Municipal, sendo garantido aos seus ocupantes a evoluçäo na carreira e a manutençäo dos
direitos do emprego efetivo.
§ 6 0. Ao exerciclo de Funçôes de Confianca do Magistério não será atribuIdo o
pagamento de horas extras, sendo considerada como de dedicação plena a sua execuçäo,
tampouco, carga suplementar ou aulas eventuais, quando se tratar de professor.
CAPITULOV
DAS DISPOSIçôEs TRANSITORIAS
Art. 25. Fica extinto o cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal
Adjunto da EducaçAo, bem como a vaga constante do Quadro de Pessoal do MunicIpio de
JardinOpolis.
CAPITULO VI
DAS DISP0SIç6ES FINAlS
Art. 26. As despesas decorrentes da execuço desta Lei Complementar correrão par
conta das dotaçoes orçamentarias prOprias da Secretaria Municipal de Educação.
Art. 27. Fica 0 Prefeito Municipal autorizado a abrir, no orcamento vigente, crédito
suplementar pare cobrir as despesas necessârias pare a execuçäo desta Lei Complementar.
Art. 28. Este Lei Complementar entrara em vigor na data de sua aprovação, surtindo
efeitos a partir de sua publicação, revogadas as disposiçOes em contrario.

Prefeitura Municipal de JardinOpolis, 21 de Novembro de 2017.

o MARCONI
Municipal
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ANEXOI
Secretada Municipal de Educação
Gabinete do Seaetário
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ANEXO II
QUADRO DE EMPREGOS EM COMISSAO DO MAGISTERIO

Grupo
Ocupacional

Magisterio
Municipal

Emprego em
Comissao

Diretor de
Departamento

Funcao do
Magistério

Referenda
Originãria

Direção da
CC- 1-13
IB
Educacao Infantil
Direçao do
Ensino
CC-1-13
B
Fundamental
EJA
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ANEXO III
DEscRIcAo DOS EMPREGOS DE PROVIMENTO EM
COMISSAO DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL
Carreira

Magistério Püblico Municipal
Emprego de Provimento em Comissäo
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - D1REAO DA EDUCAçAO INFANTIL
Descricao Resumida
Executar tarefas de controle adrninistrativo e educacionat vottadas ao gerenciarnento das unidades
escotares. Articular-se corn a Coordenação Educacional e Pedagégica na busca de soluçoes que
valorizem os docentes e atraiarn os atunos as aulas. Seguir as normas emanadas pela Secretaria de
Educaçao e manter controle de servidores e do funcionamento das unidades escolares.

Descricão Detaihada
- Coordenar, planejar e acompanhar corn a equipe pedagógica a execuçäo do Projeto PolIticopedagógico das unidades escolares;
- lrnplantar e implementar o processo de organização de Associação de Pats e Mestres, Consetho de
Escola e outros;
- Participar corn a Equipe Pedagógica do planejarnento e execuçäo das reuniöes pedagógicas,
conselhos de classe, reuniães de pals e outras atividades das unidades escolares;
- Dinarnizar o processo ensino-aprendizagern, incentivando as experiências das unidades escolares;
- Zelar pelo cumprirnento da funçào social da escola, dinamizando o processo de rnatricula, o acesso e
a perrnanência de todos os atunos nas unidades escolares;
- Articular as unidades escolares corn os demais organismos da cornunidade, ou seja, Associacão de
Pats e Mestres, AssociaçOes de Bairro, Conselhos de Escotas e outros;
- Adrninistrar o cotidiano escolar;
- Organizar e acornpanhar os trabalhos realizados pelos funcionários das unidades escolares ern
reLação a limpeza, conservação, aumentação e higiene;
- Zelar pelo cumprirnento da legislação em vigor;
- lnforrnar oficiatmente a Secretaria Municipal de Educaçao dificuldades no gerenciarnento das
unidades escolares, bern corno solicitar providências no sentido de supri-Las;
- Contribuir com a Cornunidade Escolar na valorizaçao do espaço escolar, bern como na sua
conservação;
- Acompanhar o trabatho de todos os funcionários das unidades escolares, no sentido de atender as
necessidades dos alunos;
- Buscar, corn a Equipe Pedagógica, Professores e Pats, a solução dos problernas referentes a
aprendizagem dos alunos;
- Fiscalizar a docurnentaçao escolar, desde sua elaboraçao, no sentido de manter os dados
atualizados, curnprindo prazos e encarninhando prioridades;
- Sotucionar problernas administrativos e pedagógicos conjuntarnente corn a Secretaria Municipal de
EducaçAo;
- Coordenar o processo educacional na area administrativa e no encarninharnento pedagógico;
- Colaborar nas questães individuais e coletivas, que exijarn respostas imediatas nos problernas de
disciptina de atunos, professores e funcionãrios;
- Buscar soluçoes alternativas e criativas para os problernas especificos das unidades escolares, em
relacão a convivência humana, espaço fisico, segurança, evasão, etc.;
- Gerenciar os recursos financeiros das unidades escotares, de forma planejada, atendendo as
necessidades coletivas definidas no Projeto Politico-pedagOgico;
- Estimular, participar de cursos, serninários, encontros, reuniOes e outros, buscando a
fundarnentação, atualização e redimensionarnento de sua funcao;
- Comunicar ao Conselho Tutelar os casos de rnaus-tratos, negligéncia e abandono de crianças nas
unidades escolares sob sua competéncia;
- Adrninistrar os recursos financeiros e o patrirnônio das unidades escolares;
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Viabilizar a acesso e a perrnanência dos atunos em idade escolar, inclusive os portadores de
necessidades educacionais especiais;
Aplicar normas, procedimentos e medidas administrativas e pedagógicas emanadas da Secretaria
Municipal de Educaçao e do Consetho Municipal de Educação;
Cumprir e fazer cumprir as determinaçOes legais estabelecidas pelos órgãos competentes, hem como
cornunicar aos Departarnentos Gestores as irregularidades das unidades escolares, buscando medidas
que visern suprimi-tas;
Coordenar e manter a fluxo de inforrnaçOes entre as unidades escolares e a Secretaria Municipal de
Educaçao;
Convocar as representantes das entidades escolares, como a Associação de Pals e Mestres, par
exempto;
Desenvolver o trabalho de direcão considerando a ética profissional;
Cumprir a legistaçâo vigente;
Responder pela coordenação, rnediaçao e articulaçao de todas as açôes educacionais, corn vistas a
obtençao de resultados favoráveis ao continuo desenvolvirnento das unidades escoLares, em
consonância com as metas e objetivos estabelecidos;
Planejar, acompanhar e avaliar atividades educacionats tanto no âmbito pedagogico quanta no
administrativo;
Liderar equipes de docentes e de apolo administrativo;
Elaborar, corn a equipe, a Projeto PolIttco-pedagógico das unidades escolares;
Participar e responder pela gestão dos recursos financeiros, rnateriais e de infraestrutura que sejam
de sua atribuiçào;
Participar do planejarnento estratégico das unidades escolares e representá-las junto aos órgãos
oficlais, sempre que necessário;
Organizar caLendárto escolar;
Gerenciar e organizar horário escolar;
Participar da definiçao de metas financeiras;
Participar da definição de metas de matrIculas;
Acompanhar indicadores de avaliação;
Gerenciar alteraçOes pedagógtcas a partir dos resultados da avaliaçao;
Avatiar disponibittdade de recursos materials;
Avaliar disponibilidade de docentes;
Alocar professores;
ALocar recursos audiovisuais e equipamentos;
Estabelecer normas de funcionarnento das unidades escolares, respeitando as diretrizes gerais
estabelecidas pela legislaçao vigente;
Supervisionar processo de admissão de alunos;
Controlar assiduidade e pontualidade de professores;
Supervisionar registros escolares;
Fiscalizar documentos escolares;
Atocar recursos fisicos;
Participar na contrataçào de profissionais;
Decidir sabre contratação e demissão de professores;
Propor e participar dos processos de promoção e progressão funcional;
Propor e participar dos assuntos sobre realocação de pessoal;
Aplicar normas disciplinares;
Propor novas atividades de ensino;
Representar a instituição junto a comunidade e a organismos do poder pOblico;
Participar da elaboraçao de projetos comunitários;
Prornover parcerias corn instituiçöes püblicas e privadas;
Disponibilizar serviços da institutção para a comunidade;
Organizar atividades de extensão corn a comunidade;
Participar de reuniôes corn secretários e coordenadores pedagógicos;
Participar de comissôes internas e externas, no âmbito municipal, estadual e federal de ensiro;
Fazer cumprir a rnissão institucional ernanada da Secretaria Municipal de Educação;
Participar da construção de visão de futuro das unidades escolares;
Participar na definição dos objetivos das unidades escolares;
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Etaborar pianos de contingência;
Acompanhar indicadores de quatidade administrativa e pedagógica, definidos para as unidades
escolares;
Etaborar piano de gestão das unidades escotares;
Propor projetos para geração de novos recursos;
Participar na etaboraçao do orçamento e acompanhar a sua execução;
Reatizar prestação de contas;
Acompanhar relatórios financeiros;
Reatizar outras ativtdades corretatas a funçao.
-

-

-

-

-

-

-

Habilidades_e_Competéncias
Ensino Superior Completo

Form açao
xieriência

-

Especializaçao
Forma de Irtgresso

-

Licenciatura em Pedagogia

05 (cinco) anos de efetivo serviço prestado junto ao magistério pUblico
Nenhuma
Nomeaçâo para emprego de provimento em comissâo
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Carreira

Magistério Püblico Municipal
Emprego de Proviniento em Comissao
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - DIREAO DO ENSINO FUNDAMENTAL F EJA

Descricao Resumida
Executar tarefas de controle administrativo e educacional voltadas ao gerenciamento das untdades
escolares. Articular-se corn a Coordenaçao Educacionat e Pedagógica na busca de soluçOes que
vaLorizern as docentes e atraiarn as alunos as aulas. Segutr as normas ernanadas pela Secretaria de
Educaçao e manter controte de servidores e do funcionamento das unidades escolares.

Descriçao Detaihada
- Coordenar, ptanejar e acompanhar corn a equipe pedagógica a execução do Projeto Politicopedagógtco das unidades escotares;
- Implantar e imptementar a processo de organtzaçào de Associaçâo de Pals e Mestres, Conselho de
Escola, Grêmio Estudantil e outros;
- Participar corn a Equipe Pedagógica do ptanejarnento e execução das reuniöes pedagógicas,
conselhos de classe, reuniOes de pals e outras atividades das unidades escolares;
- Dinarnizar a processo ensino-aprendizagern, incentivando as experiências das unidades escotares;
- Zelar pelo cumprimento da funçào social da escola, dinamizando a processo de rnatricula, a acesso e
a permanéncia de todos as alunos nas unidades escolares;
- Articular as unidades escolares corn as demais organtsmos da cornuntdade, ou seja, Associaçào de
Pals e Mestres, Associaçôes de Bairro, Consethos de Escolas e outros;
- Adrninistrar o cotidiano escolar;
- Organizar e acompanhar as trabalhos realizados peLos funcionãrios das unidades escolares em
relaçao a limpeza, conservação, alimentação e higiene;
- Zelar pelo curnprirnento da legislação em vigor;
- Acompanhar processo de ensino-aprendizagern, par melo dos indices de aprovaçäo, evasão e
repeténcia;
- Inforrnar oficialmente a Secretaria Municipal de Educacão dificuldades no gerenciarnento das
unidades escolares, bem corno solicitar providéncias no sentido de supri-las;
- Contribuir corn a Cornunidade Escolar na valorlzação do espaço escolar, bern corno na sua
conservaçäo;
- Acompanhar o trabatho de todos as funcionários das unidades escolares, no sentido de atender as
necessidades dos atunos;
- Buscar, corn a Equipe Pedagógica, Professores e Pals, a solução dos problernas referentes a
aprendizagem dos alunos;
- Fiscalizar a docurnentação escolar, desde sua elaboraçào, no sentido de rnanter as dados
atualizados, cumprindo prazos e encaminhando prioridades;
- Solucionar problemas administrativos e pedagégicos conjuntarnente corn a Secretaria Municipal de
Educação;
- Coordenar a processo educacional na area administrativa e no encarninharnento pedagógico;
- Colaborar nas questOes individuals e coletivas, que exijarn respostas imediatas nos problernas de
dlisciptina de alunos, professores e funcionárlos;
- Buscar soluçaes alternativas e criativas para as problemas especificos das unidades escolares, em
relacâo a convivéncia humana, espaco fisico, seguranca, evasào, repetencia, etc.;
- Gerenciar as recursos financeiros das unidades escolares, de forma planejada, atendendo as
necessidades coletivas definidas no Projeto PolItico-pedagógico;
- Estimular, participar de cursos, serninirios, encontros, reuniOes e outros, buscando a
fundarnentacão, atualizacão e redimensionarnerito de sua funçao;
- Comunicar ao Conselho Tutelar as casos de rnaus-tratos, negligéncia e abandono de crianças e
jovens nas unidades escolares sob sua cornpeténcia;
- Administrar as recursos financeiros e o patrimônio das unidades escolares;
- Viabilizar o acesso e a perrnanência dos alunos em idade escolar, inclusive as portadores de
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necessidades educacionais especials;
- Apticar normas, procedirnentos e medidas administrativas e pedagógicas emanadas da Secretaria
Municipal de Educação e do Consetho Municipal de Educaçao;
- Cumprir e fazer cumprir as deterrninaçoes legais estabelecidas pelos órgàos competentes, bern como
comunicar aos Departarnentos Gestores as irregularidades das unidades escolares, buscando medidas
que visem suprirni - las;
- Coordenar e manter 0 fluxo de inforrnaçOes entre as unidades escolares e a Secretaria Municipal de
Educaçao;
- Propor e discutir alternativas, objetivando a redução dos indices de evasão e repeténcia,
consolidando a função social da escola;
- Convocar os representantes das entidades escotares, como a Associação de Pais e Mestres, por
exemplo;
- Desenvolver o trabatho de direção considerando a ética profissional;
- Cumprir a tegislaçao vigente;
__________________
- Responder pela coordenaçao, rnediação e articutação de todas as açäes educacionais, corn vistas a
obtenção de resuttados favoráveis ao continuo desenvolvirnento das unidades escolares, em
consonância corn as rnetas e objetivos estabetecidos;
___________________________
- Planejar, acornpanhar e avatiar atividades educacionais tanto no ârnbito pedagógico quanto no
administrativo;
- Liderar eguipes de docentes e de apoio adrninistrativo;
- Etaborar, corn a equipe, o Projeto Politico-pedagógico das unidades escotares;
- Participar e responder peta gestão dos recursos financeiros, rnateriais e de infraestrutura que sejarn
de sua atribuiçao;
- Participar do ptanejarnento estratégico das unidades escolares e representá-(as junto aos órgâos
oficiais, sernpre gue necessário;
- Organizar catendário escotar;
- Gerenciar e organizar horário escolar;
- Participar da definiçäo de metas financeiras;
- Participar da definição de rnetas de rnatrIcutas;
- Acornpanhar indicadores de avatiaçao;
- Gerenciar atteracôes pedagógicas a partir dos resuttados da avauação;
- Avatiar disponibitidade de recursos materials;
- Avatiar disponibitidade de docentes;
- Atocar professores;
- Atocar recursos audiovisuals e equiparnentos;
- Estabetecer normas de funcionarnento das unidades escolares, respeitando as diretrizes gerais
estabetecidas peta tegistaçao vigente;
- Supervisionar processo de admissao de alunos;
- Controtar assiduidade e_pontuatidade_de_professores;
- Supervisionar registros escotares;
- Fiscalizar documentos escotares;
- Alocar recursos fisicos;
- Participar na contratação de profissionais;
- Decidir sobre contratação e demissão de professores;
- Propor e participar dos processos de prornoção e progressão funcional;
- Propor e participar dos assuntos sobre reatocação de pessoat;
- Apticar norrnas disciptinares;
- Propor novas atividades de ensino;
- Representar a instituição junto a comunidade e a organisrnos do poder pibtico;
- Participar da etaboração de projetos comunitários;
- Promover parcerlas corn instituiçöes pObticas e privadas;
- Disponibitizar serviços da instituição para a comunidade;
- Organizar atividades de extensão corn a cornunidade;
- Participar de reuniOes corn secretários e coordenadores pedagógicos;
- Participar de comissOes internas e externas, no ârnbito municipal, estaduat e federal de ensino;
- Fazer cumprir a rnissão institucionat emanada da Secretaria Municipal de Educacäo;
- Participar da construção de visao de futuro das unidades escotares;
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- Participar na definição dos objetivos das unidades escolares;
- Elaborar pianos de contingéncia;
- Acompanhar indicadores de quaUdade administrativa e pedagógica, definidos para as unidades
escolares;
- Etaborar piano de gestão das unidades escotares;
- Propor projetos para geração de novos recursos;
- Participar na elaboração do orçamento e acompanhar a sua execuçâo;
- ReaUzar prestaçào de contas;
- Acompanhar retatorios financeiros;
- ReaUzar outras atividades corretatas funcao.

a

-

Fonnaqüo
Experiência
Especialização
-_orm:c1eIngtesso

Habilidades e Competèncias
Ensino Superior Completo
05 (cinco) anos de efetivo serviço prestado junta ao magistOrlo pUblico
Nenhuma
Nomeaçâo pare emprego de provimento em comssâo
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ANEXO IV
(Anexo HT-Parte "C" - constante da Lei Municipal it.0 1702/93-corn suas posteriores
alteraçôes - alterada por força da Lei Municipal n.°
...........)

QUADRO DAS FuNçôEs DE CONFIANA DO MAGISTERIO

Grupo
Ocupacionat

Nomenclatura
Especialista em Educaçao na Supervisào de Ensino
Especialista em Educaçao na Gestâo Educacional e Administrativa de U.E

Magistérlo
Municipal

Especialista em Educaçao na Coordenaçao Municipal de Ensino
Especialista em Educaçâo na Coordenaçao Educacional e Pedagogica de U.E

Apoio do
Magistérlo

Ref.
FC-1
FC-2
FC-3

coordenador(a) Administrativa(o) e Logistica

FC-3
FC-4

Coordenador(a) de Processos Educacionais

FC-4

Coordenador(a) de Programas Governamentais

FC-5

Coordenador(a) e Transporte Escolar Intermunicipal

FC-5

Coordenador(a) de Transporte Escolar
Coordenador(a) de Alimentaçao Escolar

FC-5
-

FC-5 --
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ANEXO V
DEScRIçA0 DAS FuNçÔES DE CONFIANA
DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL
Carreira
Magistério Püblico Municipal

FunçAo de Confiança
Especialista em Educação na Supervisâo de Ensino
Descricäo Resumida
Executar tarefas de caráter gerencial e de supervisâo na Rede Municipal de Ensino. Avauar a
quatidade do ensino municipal e propor atteraçöes necessárias objetivando a meihoria dos indices
educacionais. Coordenar corn a Secretaria de Educação o processo de planejamento educacionat e
pedagógico da Rede Municipal de Ensino.
__________________
Descricão_Detaihada
- Acompanhar o processo de construçào cotetiva e cumprimento do Projeto PotItico-pedagôgico, dos
Pianos de Estudo e dos Regirnentos Escolares;
- Investigar, diagnosticar, pianejar, imptementar e avatiar 0 curriculo em integração com outros
profissionais da Educação e a cornunidade;
- Supervisionar o cumprimento dos dias tetivos e horas-auta estabelecidos tegatmente;
- Zetar pelo curnprimento do piano de trabatho dos docentes nos estabetecirnentos de ensino;
- Assegurar processo de avatiação da aprendizagern escolar e recuperação dos atunos corn rnenor
rendimento, em colaboração corn todos os segmentos da Cornunidade Escotar, objetivando a definiçao
de prioridades e rnethoria da quaudade de ensino;
- Prornover atividades de estudo e pesquisa na area educacional, estirnutando o espirito de
investigação e a criatividade dos profissionais da educaçâo;
- Ernitir parecer no âmbito da Supervisäo Educacional;
- Acompanhar estágios no carnpo de Supervisao EducacionaL;
- Ptanejar e coordenar atividades de atualizaçao educacionat;
- Propiciar condiçöes para a forrnação perrnanente dos educadores em serviço;
- Prornover açöes que objetivern a articutação dos educadores corn as farnitias e a cornunidade,
criando processos de integraçào corn a escota;
- Assessorar os sisternas educacionais e instituiçaes pibticas e privadas nos aspectos pedagógica.
- Assessorar os sujeitos hierárquicos ern assuntos da area da supervisão escotar;
- Participar do pianejarnento global da escota;
- Coordenar o planejarnento do ensino e o do curricuto;
- Orientar a utitização de mecanisrnos e instrurnentos tecnotógicos ern funçäo do estágio de
desenvotvirnento do aLuno, dos graus de ensino e das exigências do Sistema Estaduat de Ensino;
- Avatiar o grau de produtividade aLcançado petas unidades escotáres de acordo corn as atividades
pedagógicas;
- Assessorar serviços técnicos das unidades escolares;
• Traçar diretrizes e rnetas prioritárias no processo de ensino, considerando a reatidade educacionaL
da rede ern face dos recursos disponiveis;
- Participar do ptanejarnento das unidades escolares;
- Coordenar o ptanejamento de ensino, buscando forrnas de assegurar a participação atuante dos
docentes na consecução dos objetivos propostos petas unidades escotares;
- Reatizar e coordenar pesquisas, visando dar urn cunho cientifico a açâo educativa promovida pelo
municIpio;
- Planejar as atividades do serviço de Coordenaçao Pedagágica, ern funçäo das necessidades a suprir e
das possibitidades a exptorar, tanto dos docentes e alunos, corno da cornunidade;
- Propor sisternáticas do fazer pedagógico condizente as condicoes do arnbiente e em consonância
corn as diretrizes curricutares;
- Coordenar e dinarnizar rnecanisrnos que visarn a instrurnentatizaçao dos professores quanto ao fazer
docente;
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Habilidadese_Competencias

I

Ensino Superior Completo
Expetiëflqa

tcsrzaqao
Forrnad4i1esso:

-

Licenciatura em Pedagogia

10 (dez) anos de efetivo serviço prestado no magisterio pUblico municipal de JardinOpolis
Curso de pOs-graduaçao latu senso
Progressào na Carreira através de nomeação para Função de Conflança
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Carreira
Magistério Püblico Municipal

FunçAo de Confiança
Especialista em Educaçäo in Coordenação Municipal de Ensino

Descriyäo Resumida
Executar tarefas de caráter gerencial e de coordenaçao pedagógica na Rede Municipal de Ensino.
Avatiar a qualidade do ensino municipal, propor atteraçOes necessárias objetivando a methoria dos
indices educacionais e subsidiar os Coordenadores Educacionais e Pedagógicos e o corpo docente.

Descricäo Detaihada
Acompanhar o processo de construção coletiva e curnprimento do Projeto PoLItico-pedagógico, dos
Pianos de Estudo e dos Regirnentos Escotares corn a Supervisào Educacionat;
Ptanejar, impternentar e diagnosticar a integração curricular corn os profissionais de Educaçào e corn
a Comunidade;
Reatizar pesquisas sobre a tegistaçao vigente e transrnitir inforrnaçoes pertinentes que contribuarn
Para a methoria das condiçoes de trabatho e ensino;
Organizar reuniOes corn os Coordenadores Educacionais e Pedagógicos;
Reatizar diagnóstico Para detecção das dificutdades especIficas dos discentes e, juntamente corn os
Coordenadores Educacionais e Pedagógicos, prover apoio e orientação aos docentes.
Promover atividades de estudo e pesquisa na area educacionat, estimutando o espirito de
investigação e a criatividade dos profissionais de educaçAo;
Capacitar os docentes, procurando estirnutar, nos atunos, novas formas de ensino-aprendizagern;
Contribuir Para o desenvotvimento dos docentes no que tange a forrnaçao continuada;
Ptanejar e coordenar atividades de atuatizaçao no campo educacionat;
Propiciar condiçoes Para a formaçâo perrnanente dos educadores ern serviço;
Prornover açOes que objetivem a articutaçao dos educadores corn as famlUas e a cornunidade,
criando processos de integraçâo corn a escota;
________
Articular as açóes traçadas na Secretaria de Educaçao e nas unidades escotares, transrnitindo aos
Coordenadores Educacionais e Pedagógicos inforrnaçöes retevantes;
__ ________
Assessorar questOes da area da Coordenaçáo Pedagógica;
Coordenar o ptanejarnento do ensino e do curricuto;
Estabetecer orientaçôes pedagógicas apticadas a metodologia utitizada;
Avatiar 0 rnapearnento dos indices educacionais obtidos petas unidades escotares e suas atividades
pedagógicas;
________________
Estabetecer diretrizes e rnetas prioritárias a serern apticadas no processo de ensino, de acordo corn a
reatidade educacionat da rede, face aos recursos disponiveis e rnetas educacionais;
Participar do ptanejarnento das unidades escotares, observando o cumprirnento e direcionarnento de
suas açães;
Coordenar o ptanejamento de ensino, buscando formas de assegurar a participacâo atuante dos
docentes;
Coordenar as atividades retacionadas ao Piano de AçOes Articutadas
PAR -, mantendo as
inforrnaçöes sempre atuatizadas no Sistema Integrado de Monitorarnento, Execução e Controte
SIMEC;
Orientar as unidades escotares visando manter coesão corn as exigências legais propostas peto
Ministério da Educação;
Prover rnecanisrnos que visarn a instrurnentaiizaçâo dos professores, apoiando-os em suas açOes
pedagágicas.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Habilidades e Competéncias
L
mL tP iallzâ*aO

Ensino Supenor Conipleto Licencratura em Pedagogia
08 (oito) anos de efetivo serviço prestado no magisterio publico municipal de Jardrnopolis_
Curso de pOs-graduação latu senso
Progressâo na Carreira atraves de nomeaço pare Funçao de Confiança
-

:

,
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Carreira
Magistério Püblico Municipal
FunçAo de Confiança
Especialista em Educaçäo na_Coordenaçao Educacional_c Pedagôgica_da Unidade Escolar
Descricão Resumida
Executar tarefas de caráter gerencial e de coordenação pedagógica corn os docentes das unidades
escotares. Realizar pesquisa em conjunto corn os superiores hierárquicos e desenvotver sisternas de
forrnação e capacitação direta dos docentes.

Descricâo Detaihada
Preparar as reuniöes de Trabalho Pedagógico Cotetivo (HTPC);
Desenvolver as reuniöes de forrnação;
Observar as autas dos professores;
Acornpanhar 0 ensino e o processo de aprendizagern dos atunos a partir de portfolios e cadernos;
Organizar registros;
Fazer devotutivas aos professores das aulas assistidas, da análise dos portfóUos e cadernos de atunos;
Providenciar docurnentos da area pedagógica sempre que solicitado;
Participar de reuniOes corn a equipe gestora, Supervisào e Coordenação Municipal;
Preparar a reunião de pats, entre outras;
Desenvolver, corn base nas orientaçOes recebidas, novas formas de autas que criem e desenvolvarn o
interesse dos atunos;
Conhecer os conteOdos e objetivos de aprendizagern de cada disciptina;
Trabathar a aprendizagern a partir de erros e dificuldades;
Construir e pLanejar sequências didáticas;
Conceber e gerir situaçOes-probtema ajustadas ao nivet e as possibitidades dos alunos;
Adrninistrar a heterogeneidade no ârnbito da turma;
Fornecer apoio integrado, trabathar as dtficutdades dos atunos;
Suscitar 0 desejo de aprender, explicitar a retaçao corn o saber, o sentido do trabatho escolar e
desenvolver na criança capacidades de autoavaliacão;
Instituir e fazer funcionar urn conseiho de atunos (consetho de classe ou de escola) e negociar corn
eles diversos tipos de regras e de contratos;
Dirigir urn grupo de trabatho, conduzir reuniôes;
Enfrentar e analisar situaçOes comptexas, práticas e problemas profissionais;
Adrninistrar crises ou conftitos interpessoais;
Participar da adrninistraçao da escola;
Administrar os recursos da escota;
Organizar e fazer evotuir, no ârnbito da escota, a participação dos atunos;
Inforrnar e envolver os pals;
Dirigir reuniOes de inforrnação e de debate;
Utilizar novas tecnotogias;
prevent a vioténcia na escola e fora deta;
Lutar contra os preconceitos e as discriniinaçoes;
Participar na criaçâo de regras de vida comurn referente a escola, as sançOes e a apreciação de
conduta;
Desenvolver o senso de responsabitidade, a solidariedade e o sentirnento de justica;
Adrninistrar sua própria forrnação continuada;
Acother a forrnaçâo dos cotegas e participar dela;
Executar outras atividades corretatas, deterrninadas pelo superior irnediato ou mediato.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Habilidadese_Competéncias
Ensino Superior Cornpleto

-

Lrcenciatura em Pedagogia

03 (tres) anos de efetivo serviço prestado no magisterio publico municipal de Jardinopolis
Curso de pos-graduacao latu senso

del,igcs

Progressâo na Carreira atraves de nomeação pare Funçào de Confiança

I

S

lfrtfsitura i*tunicipal lit 3larbinóputiø
ESTADO DE SAO PAULO

TERRA DA MANGA

PIei Comp 04/17-n. 23

Funçao de Confiança
Especialista em Educaçao na Qestão Educacional e Administiativa da Unidade Escolar
Descricão Resumida
Executar tarefas de caráter gerencial e educacional voltadas a uniciade escotar. Articutar-se corn a
Coordenaçao Educacionat e Pedagógica na busca de sotuçöes que vatorizern os docentes e atralam os
atunos as autas. Executar tarefas de controle adrninistrativo e gerenciat da unidade escotar. Seguir as
normas ernanadas peta Secretaria de Educaçao e manter controte de servidores e funcionarnento da
unidade escotar.

Descricao Detaihada
- Coordenar, ptanejar e acompanhar, corn a equipe pedagógica, a execução do Projeto Politico
Pedagógico da unidade escotar;
- Imptantar e impternentar o processo de organizaçäo de Associaçäo de Pals e Mestres, Consetho de
Escota, Grémlo Estudantit e outros;
- Partidpar, corn a Equipe Pedagógica, do planejarnento e execução das reuniOes pedagógicas,
consethos de ctasse, reunlOes de pals e outras atividades da unidade escotar;
- Dinarnizar o processo ensino-aprendizagem, incentivando as experléncias da unidade escotar;
- Zetar peto curnprimento da funçao social da escota, dinarnizando o processo de matricuta, o acesso e
a permanéncia de todos Os atunos na unidade escotar;
- Articular a unidade escotar corn os demais organismos da cornunidade, Associaçâo de Pals e Mestres,
AssociaçOes de Bairro, Consetho de Escotas e outros;
- Administrar o cotidiano escotar;
- Organizar e acompanhar os trabathos reatizados petos funcionârios da unidade escotar em retação a
lirnpeza, conservaçäo, aLirnentaçao e higiene;
- Zetar peto curnprimento da tegisLaçào em vigor;
- Acornpanhar 0 processo ensino-aprendizagern através dos Indices de aprovaçáo, evasão e repeténcia;
- Informar oficiatmente a Secretaria Municipal de Educação sobre dificutdades no gerenciarnento da
unidade escotar e soucitar providéncias no sentido de supri-las;
- Contribuir corn a Comunidade na vatorização do espaco escotar e sua conservação;
- Acornpanhar o trabatho de todos os funcionarios da unidade escotar no sentido de atender as
necessidades dos atunos;
- Buscar, em conjunto corn a Equipe Pedagogica, Professores e Pals, a sotução de probtemas
referentes a aprendizagern dos atunos;
- Gerenciar a docurnentaçao escotar desde a sua etaboracao, mantendo os dados atuatizados,
curnprindo prazos e encarninhando prioridades;
- Sotucionar probternas adrninistrativos e pedagógicos corn a Secretaria Municipal de Educaçao;
- Coordenar o processo educacionat na area administrativa e no encarninharnento pedagógico;
- Cotaborar nas questOes individuals e cotetivas que exijarn respostas irnediatas aos probternas
disciptinares de discentes, docentes e funcionários da unidade escotar;
- Buscar sotuçOes atternativas e criativas para os probtemas especificos da unidade escotar em relação
A convivência humana, espaço fisico, segurança, evasão, repeténcia, etc.;
Gerenciar os recursos financeiros na unidade escolar, de forma ptanejada, atendendo as
necessidades cotetivas do Projeto Politico-pedagógico;
- Estirnutar, participar de cursos, serninários, encontros e reuniöes, buscando a fundarnentaçao,
atuatizaçào e redirnensionarnento de sua funçao;
- Cornunicar ao Consetho Tutelar Os casos de rnaus-tratos, negtigência e abandono de crianças e/ou
adotescentes em sua unidade escotar;
- Administrar os recursos financeiros e patrimonials da unidade escotar;
- Viabitizar o acesso e a permanência dos alunos em idade escotar, inclusive os portadores de
necessidades educacionais especials;
- Apticar norrnas, procedimentos e rnedidas adrninistrativas e pedagógicas ernanadas da Secretaria
Municipal de Educaçao e do Consetho Municipal de Educação;
- Curnprir e fazer cumprir as deterrninaçOes tegais estabetecidas petos órgaos competentes e
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cornunicar aos Departamentos Gestores as irregularidades da Unidade Escolar, buscando medidas qu
visam suprirni-tas;
- Coordenar e manter 0 ftuxo de informaçOes entre a unidade escolar e a Secretaria Municipal de
Educação;
- Propor e discutir atternativas, objetivando a redução dos indices de evasão e repeténcia,
consotidando a funcao social da escota;
- Convocar as representantes das entidades escolares;
- Desenvotver a trabaiho de direção, considerando a ética profissionat;
- Cumprir a iegistaçao vigente;
- Responder pela coordenação, rnediaçao e articutação de todas as açOes educacionais, corn vistas a
obtençâo de resultados favoráveis ao continuo desenvolvimento da unidade escotar, em consonância
corn as metas e objetivos estabelecidos;
- Ptanejar, acompanhar e avaliar atividades educacionais tanto no ârnbito pedagógico quanta
administrativo;
- Liderar equipes de docentes e de apoio administrativo;
- Elaborar, com a equipe, a Projeto Politico-pedagógico da unidade escolar;
- Participar e responder pela gestão dos recursos financeiros, materials e de infraestrutura de sua
campetência;
- Participar do planejarnento estratégico da unidade escolar e representá-la nos órgãos oficials
sempre que necessãrio;
- Fazer cumprir a caiendário escalar;
- Organizar e gerenciar horário escolar;
- Participar da definiçâo de metas financeiras;
- Participar da definiçäo de metas de matrIcutas;
- Acompanhar indicadores de avaliaçao;
- Gerenciar alteraçoes pedagógicas a partir dos resuttados da avatiação;
- AvaUar dispanibitidade de recursos materials;
- AvaUar disponibitidade de docentes;
- Estabetecer norrnas de funcionamento da unidade escotar, respeitando as diretrizes gerais
estabelecidas peta Legistaçào vigente;
- Supervisionar processo de admissão de atunos;
- Controtar assiduidade e pontuatidade de professores;
- Supervisionar registros escotares;
-Responsabitizar-se por docurnentos escotares;
- Macar recursos fisicos;
- Propor e participar dos processos de prornocão e progressão funcionat;
- Propor e participar dos assuntos sabre reatocaçao de pessoal;
- Apticar normas discipunares.
-Propor novas atividades de ensino;
- Representar a instituicão na comunidade;
- Representar a instituição em organismos do poder pObtico;
- Participar da elaboracao de projetos cornunitários;
- Promover parcerias corn instituiçoes pábticas e privadas;
- Disponibitizar serviços da instituiçäo para a cornunidade;
- Organizar atividades de extensãa corn a cornunidade;
- Participar de reuniOes corn secretârios e coordenadores pedagógicos;
- Participar de comissöes internas e externas no ârnbito federal, estaduat e municipal de ensino
- Fazer cumprir a missão institucional emanada da Secretaria Municipal de Educaçâo;
- Participar da construção de visão de futuro da unidade escotar;
- Participar na definiçAo dos objetivos da unidade escotar;
- Etaborar pianos de contingéncia;
- Acompanhar indicadores de qualidade adrninistrativa e pedagógica, definidos para as unidades
escotares;
- Etaborar piano de gestão da unidade escotar;
- Propor projetos para a geraçäo de novas recursos;
- Participar da etaboração do orçamento;
- Acompanhar a execucâo de orçamentos;
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- ReaUzar prestação de contas;
- Acompanhar retatórtos financeiros;
- Reauzar outras atividades corretatas corn a função.

____

Habilidades e Compências
Ensino Superior Completo

EpenendtI

EorndsInqreso

-

Licenciatura em Pedagogia

05 (cinco) anos deefetivo serviço prestado no magisterio pUblico municipal de Jardinps
Curso de pós-graduaçao latu senso em educação
Progressao na Carreira atraves de nomeaçéo para Funçâo de Conflança
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Carreira

Apoio do Magistério Püblico Municipal
FunçAo de Confianca
Coordenador(a) de Progranias (iovernamentais

Descrçâo_Resumida
Executar tarefas de caráter administrativo e de assessoramento na Secretaria Municipal de Educaçao,
bern corno prestar apoio aos Conselhos e as unidades escolares. Orientar e coordenar a execuçào de
tarefas nos sisternas governamentais, sisterna de controle educacional e outras formas de controle
administrativo.

Descricão Detaihada
- Assessorar o cadastrarnento de dados e atuaUzaçOes, no prograrna do PAR, no Sisterna Integrado de
Monitoramento Execução e Controle - SIMEC, da equipe técnica, equipe local, equipe de
nutricionistas, dirigentes, membros do Conselho de Alirnentação Escotar e do Consetho Municipal de
Educaçâo;
- Supervisionar o correto preenchirnento de dados da unidade, questães administrativas, inserção de
portarias, leis e decretos da rede pOblica municipal de ensino;
- Supervisionar o rnonitoramento diário do sisterna, visando a resoluçao de eventuais pendéncias;
- Planejar e coordenar a elaboração de pesquisas de diagnéstico da rede municipal de ensino,
observando o correto ajuste entre justificativas e rnetas constantes do Piano Municipal de Educaçäo;
- Elencar as dernandas educacionais e coordenar a construçào de pianos de trabalho consistentes,
visando a obtençáo de verbas que conternplem o municIpio ern suas necessidades;
- Presidir reuniöes corn equipe local para revisão dos trabathos, responsabilizando-se pelo envio das
inforrnaçOes ao FNDE, por meio etetrônico;
- Referendar Termos de Compromisso de interesse do municIpio, assinados pelo Prefeito.
- Controlar periodo para renovação trimestral de senha para acesso aos sistemas do CACS FUNDEB e
CAE Virtual;
- Instruir quanto ao cadastramento de membros e inserçäo de docurnentos (Decretos/Portarias) do
Conselho de Alirnentaçao Escolar (CAE) e do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educaçao
Básica (FUNDEB) em seus respectivos portais e encarninhamento de docurnentaçao, pelos Correios, ao
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaçao (FNDE), sempre que da renovacão/alteração dos
mesmos;
- Auxitiar na resolução de eventuais pendéncias constantes no sisterna, atualizando os portals
etetrônicos de ambos os Consethos;
- Assessorar os rnembros do Conselho de Alimentaçao Escolar e do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação naquilo que for solicitado, ern seu ambito de trabalho, sempre que necessário.
- Instruir os Secretários de Escola quanto a documentaçäo necessária Para acOmulo de cargo de
Professores;
- Administrar a documentaçao de acürnulo de cargo de funcionários docentes, acompanhando 0
processo em sua totalidade, supervisionando a docurnentaçao recebida dos Secretários de Escola e
coordenando o preparo do documento final para pub(icaçao oficial.
- Acornpanhar o procedirnento de regutarizaçao de portaria de fixação de sede de funcionários da
Educaçâo, administrando posterior envio do docurnento final aos respectivos funcionários e as
unidades escolares a que pertencem.
- Gerenciar viagens e realizar solicitaçao mensal de empenho para 0 motorista da Secretaria de
Educaçao;
- Administrar a expediçao de requisicOes de ernpenho para pagamento de cursos, adiantarnento de
despesas para servidores em viagens, bem corno acompanhar procedimento de agendamento de hotel
em outros municipios, quando necessário;
- lnstruir sobre procedimento para prestacão de contas no Departamento competente.
- Gerenciar documentos de comunicação entre a Secretaria de Educação e outros Departamentos Para
• execuçao de projetos e eventos que compôern o calendário escolar.
- Assessorar a redação de ofIcios, cartas, requerimentos, declaraçoes e outros docurnentos, destinados
• órgãos internos e externos;
- Administrar a coleta de dados e acompanhar o envio de documentaçao de veiculos cedidos pela
Secretaria de Educação do Estado, sempre que soUcitado.
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HsupeMsionar arquivamento de documentos expedidos e recebidos.
- Coordenar e prestar informacães acerca de busca de tegistacao.
- Gerenciar envio e resposta de e-mails em gerat, repasse de instruçôes, informaçaes e convocaçOes.

Habilidadese_Competéncias
Formaçäo

Ensino Superior Cornpleto
05 (cinco) anos de efetivo serviço prestado no municiplo de Jardinôpolis

Especialização Formadngresso

Conhecimento da Area de atuaçao
ProgressAo na Carreira através de nomeaçAo pare FunçAo cia Confiança
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Carreira
Apoio do Magistério Püblico Municipal

fl

Funçâo de Conflança
Coordenador(a) Adininistrativa(o) e Logistica

Descriyão Resumida
_
Executar tarefas de caráter gerenciat que visam manter Os processos logisticos da
em
perfeito andamento no que tange a compras, licitaçöes e disponibil.izaçao de todo material de
consumo e de apolo, inclusive o material pedagógico utitizado nas unidades escolares.
Descriçào Detaihada
- Coordenar e dirigir os processos de compra da Secretaria de Educação;
- Supervisionar a etaboração dos processos de compras e licitaçOes a serem encaminhados a Secretaria
de Administração, oferecendo subsidios necessários a sua consecuçào;
- Supervisionar e controtar valores e prazos contratuais;
____________________
- Supervisionar os contratos de prestaçào de serviços em especial, gerenciando possiveis probtemas e
situaçOes de conitito;
- Coordenar as soticitaçoes de compras das unidades escotares, recebendo, triando e encaminhando
conforme o planejamento da Secretaria de Educaçáo;
- Supervisionar Os processos e soticitaçOes, bem como seu desmembramento em serviços e/ou
materials, atentando para a vatidação dos processos petas unidades escotares e seus gestores visando
orientar Os prazos e Os pagamentos;
- Gerenciar, com a area de contabitidade, os empenhos, orientando sua tiberação e possiveis
finalizaçOes;
______________
- Garantir a disponibitização de informaçOes fidedignas aos fornecedores, visando entregas planejadas
de materials e serviços;
- Supervisionar e controtar a utitização dos recursos da Secretaria de Educação, garantindo sua
adequada utitizaçao no prazo legal;
- Criar e coordenar os relatórios gerencias da area, visando disponibitizar inforniaçoes para a tomada
de decisoes da Secretaria de Educaçao;

Habilidades_e_Competéncias
Ensino Superior Completo

xperiêIiqia

05 (cinco) anos de efetivo serviço prestado no rnunicipio de JardinOpolis

spectauzacäct

Conhecimento da area de atuaçâo
Progressao na Carreira através de nomeaçâo para Funçao de Confiança

-
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Carreira
Apoio do Magistério Püblico Municipal
Funçio de Confiança
Coordenador(a) de Processos Educacionais

Descricão Resumida
Executar tarefas de caráter gerenciat que visam manter o controle de convênios, norrnas e vinculos
educacionais da Secretaria de Educação e da Divisão de Ensino do Estado de São Paulo. Controlar
renovaçOes e cessaçöes de convénios, controtar dados de pessoat municipalizados, efetivos e
eventuais.

Descricäo Detaihada
- Coordenar junto Is unidades escolares os dados de pessoal relativos aos professores municipaUzados,
bern como manter o convênio firrnado corn o governo do estado devidarnente atuatizado;
- Coordenar as inforrnaçoes fornecidas peta Divisão de Ensino, visando manter as unidades escolares e
a Secretaria de Educaçao devidamente cientes das deterrninacOes emanadas;
- Supervisionar 0 Programa ABAG nas escolas, controtando veiculos e viagens dos professores e dos
atunos;
Supervisionar as auséncias de docentes e especialistas nas unidades escolares, para efeftos de
vantagens e concessOes do rnagistério püblico municipal de Jardinópotis;
- Controlar a atribuição de aulas regulares, suplernentares e eventuais dos professores rnunicipais e
municipaUzados.
Adrninistrar o recebirnento de horas extras dos funcionários da educação, bern corno autas
suptementares dos professores, enviando para anáUse e devido pagarnento;
- Participar de reuniOes referentes ao Censo Escolar na Divisão de Ensino e administrar prazos e
solicitaçoes, reatizar conferéncias e lançarnentos efetuados pelas as unidades escolares.
- Coordenar a uttlizaçao de sistemas de informaçOes da Divisão de Ensino e do Governo do Estado de
São Paulo;
- Supervisionar 0 agendarnento de férias dos profissionais do magistérto, manter atualizado o cadastro
e o devido preenchiniento das solicitaçöes, juntarnente corn a secretaria da unidade escotar e o
Departarnento de Recursos Hurnanos;
- Gerenciar a vida funcionat dos profissionais do magistério pUbtico municipal, através de docurnentos,
informaçOes e retatórios gue possibititem análise da situação atual dos envolvidos.

Habilidades e Competéncias
Formaço
xperiência gm
Especializacào
Forrnadeingresso

Ensino Superior Completo
05 (cinco) anos de efetivo serviço prestado no municipio de Jardinopolis
Conhecirnento da area de atuaçâo
Progressào na Carreira atraves de nomeaçäo para FunçAo de Confiança
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Pici Comp 04/17-tm.

TERRA DA MANGA

30

Carreira

Apoio do Magistério Püblico Municipal
-

Funçio de Confianca
Coordenador(a) de Transporte Escolar

_________

_ _________ Descricão Resumida
___________
Executar tarefas de caráter gerencial, manter 0 controte da frota de veicutos que atende os
estudantes da rede municipal e estaduat de ensino. Gerenciar 0 grupo de motoristas e o cumprirnento
das rotas determinadas.
Descriçâo Detaihada

- Coordenar e gerenciar 0 grupo de motoristas gue fazern as rotas estiputadas;
- Gerenciar os veicutos e Os horirios de trabatho, bern corno ocorréncias durante 0 trajeto;
- Supervisionar e coordenar a rnanutençâo preventiva e corretiva da frota, soticitando compras de
peças ou manutençóes externas;
Coordenar as atividades, Os turnos e a distribuição dos motoristas a dos veiculos colocados a sua
disposiçäo;
- Gerenciar as ocorréncias corn os veicutos e as dos próprios motoristas;
- Apticar penaudades administrativas e orientar a abertura de processos administrativos;
- Soticitar o socorro mecânico dos veicutos acidentados, sempre que necessário, e providenciar a
substitutção por novo veicuto que curnprirá a rota determinada;
- Supervisionar as rotas, identificar probternas e fiscatizar o retacionamento de rnotorista e atunos;
- Gerenciar a oferta de vagas por meio de convénios a a tegistação vigente;
- Fiscatizar a quitornetragem percorrida e a atuação dos motoristas;
-Manter cadastro atuatizado dos atunos e suas rotas;
- Etaborar retatórios gerenciais qua dernonstrem as rotinas de trabaLho da area;
Reatizar outras atribuiçoes corretatas de acordo corn a deterrninaçao da chefia iniediata.

-

--

Forrnaçao
Experiencia
-.
Espectal;zacao
Forma de Ingresso

Habilidades_e_Competéncias
Ensino Medic Cornpleto
05 (cinco) anos de efelivo seMço prestado junto ao rnunicipio de JardinOpolis
Conhecirnento da area de atuação
Progressäo na Carreira através de nomeaçâo para Função de Conflança

lflrsfzitura Municipal 1t Jathinãputis
ESTADO DE SÃO PAULO
TERRA DA MANGA

PIei Camp

04/17-fis. 31

Carreira

Apoio_do_Magistério_Püblico_Municipal
Funçäo de Conflanca
Coordenador(a)_de Transporte Escolar Jntermunicipal

Descricäo_Resumida
Executar tarefas de caráter gerenctat, manter a controle da frota de veiculos que atende as atunos
que estudarn fora do municiplo. Gerenciar o grupo de motoristas e o cumprimento das rotas
determinadas.

Descricão Detaihada
Coordenar e gerenciar o grupo de motoristas que fazern as rotas estiputadas;
Gerenciar os velcutos e Os horários de trabatho, bern como ocorrências durante a trajeto;
Supervisionar e coordenar a rnanutenção preventiva e corretiva da frota, soticitando compras de
pecas ou rnanutençôes externas;
-Gerenctar as ocorrências corn os veicutos e as dos próprios motoristas;
Apticar penatidades administrativas e orientar a abertura de processos adrninistrativos;
Soticitar a socorro rnecânico dos velcutos acidentados, sempre que necessário, e providenciar a
substituiçào par nova veicuto que cumprirá a rota determinada;
_______________ ___________
Supervisionar as rotas, identificar probtemas e fiscaUzar a retacionarnento de rnotorista e atunos;
Gerenciar a oferta de vagas par meio de convénios e a tegistaçào vigente;
Fiscatizar a quitornetragern percorrida e a atuação dos rnotoristas;
Manter cadastro atuatizado dos atunos e suas rotas, bern como ernitir botetos de cobrança e
providenciar_sua_entrega;
-Etaborar retatórios gerenciais que demonstrem as rotinas de trabatho da area;
Reatizar outras atribuiçOes corretatas de acordo corn a determinação da chefia imediata.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Habilidades e Competencias
-

Formaçao
Experiencia
..
-.
Especiahaçao
-

Forma de Ingresso

Ensino Media Campleto
05 (cinca) anos de efetivo serviça prestado junta aa municipio de Jardinópolis
Conhecimento da area de atuação
Progressâo na Carreira através de nameaço para Função de Confiança

S

lfrtfsitnra fitunirtpai br 3urbitthputtz
ESTADO DE SAO PAULO

TERRA DA MANGA

PIei Comp 04/17-fis.

32

Carreira

Apoio_do_Magistério_Püblico_Municipal
Funçäo de Confianca
Coordenador(a) de Alimentaçao Escolar

Descricäo Resumida
Executar tarefas de caráter gerencial que visarn manter o controle da alirnentaçao distribulda aos
alunos 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 o pré-preparo e o preparo da aUrnentação escolar;
- Supervisionar a distribuiçao da atimentaçao escolar, primando pela forma correta e observaçao das
normas de higiene e manutenção;
- Coordenar a coleta de amostras diárias da aumentaçäo escolar, bem como 0 acondicionarnento para
possiveis inspeçôes;
- Supervisionar a higienizacão dos locals de trabatho e dos eguiparnentos de utilização diana;
- Intervir e efetuar correçOes sempre que necessário das normas apticadas;
- Coordenar as compras relativas ao Programa Agricultura Familiar em conjunto corn a Coordenadoria
Administrativa e LogIstica;
- Supervisionar e coordenar todos as servidores envoMdos no processo de aUmentação escolar;
- Desenvolver retatórios gerenciais que dernonstrem as rotinas de trabatho da area;
- Realizar outras atribuicöes correlatas de acordo corn a determinaçao da chefia imediata.
-

Habilidades e Competéncias
Formação
ecperiência

Especiaiãc
Forrnade Irtgresso

Ensino Superior Completo
05 (cinco) anos S efetivo serviço prestado na area de atuação
Conhecimento da area de atuacão
Progressâo na Carreira atraves S nomeação pare Funçao de Confiança

