
RESOLUÇÃO Nº 001/2014 de 31 de outubro de 2014

A Secretária Municipal de Educação de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas

atribuições legais e considerando o que dispõe os artigos 26 e 29 da Lei nº 3.172 de 14 de

dezembro de 2004.

R E S O L V E:

Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Regulamentar o processo de avaliação de desempenho dos profissionais do

magistério público, para fins de progressão funcional na carreira mediante Avanço

Horizontal, conforme estabelece o art. 29, da Lei Municipal nº 3.172, de 14 de dezembro de

2004.

Parágrafo Único - Por Avanço Horizontal, entende-se a progressão de um Nível para

outro dentro da mesma Classe em que se encontra o profissional do magistério a ser

avaliado.

Art. 2º - Participarão do processo de avaliação de desempenho, todos os profissionais

ocupantes do cargo de Educador Infantil e de Professor que integram o quadro próprio do

magistério, à exceção daqueles que estiverem durante o período de avaliação:

I � concluído o período de estágio probatório dentro do biênio 2013/2014;

II � à disposição de outros órgãos alheios à Educação;

III � sofrer penalidade de suspensão;

IV � faltar ao serviço sem justificativa, por prazo igual ou superior a 04 (quatro) dias,

contínuos ou não;

V - afastar-se do cargo por licença para tratar de interesses particulares, por prazo igual ou

superior a 30 (trinta) dias;

VI � permanecer em licença para tratamento de saúde, por prazo igual ou superior a 180

(cento e oitenta) dias, contínuos ou não;

VII � permanecer em licença para tratamento de doença em pessoa da família, por período

superior a 90 (noventa) dias;

VIII - afastar-se do cargo por acidente de trabalho ou doença profissional, por prazo igual

ou superior a 01 (um) ano, contínuos ou não;
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IX - afastar-se para o exercício de mandato eletivo, por prazo igual ou superior a 30 (trinta)

dias;

X - atingiu o último nível da tabela de vencimento correspondente ao cargo.

Art. 3º - A avaliação para Avanço Horizontal abrangerá os aspectos de:

I � Assiduidade e pontualidade;

II � Formação continuada;

III � Avaliação de desempenho;

IV - Exercício em  função.

Do Processo da Progressão Funcional

Art. 4º - A avaliação de desempenho será precedida de Cadastro Funcional, acompanhado

do anexo desta Resolução e suas respectivas documentações, apresentado e rubricados

pelo avaliado.

§ 1º - Só serão considerados, para efeito de Avanço Horizontal, os documentos cujos

dados estejam incluídos no cadastro, conforme Anexo.

§ 2° - O profissional de Educação que possuir dois cargos (Educador e Professor) ou dois

padrões deverá apresentar dois cadastros funcional com suas respectivas documentações.

§  3° - Serão considerados desistentes do processo de Progressão Funcional de que trata

esta Resolução, os profissionais que não tiverem realizado o Cadastro Funcional até a

data limite prevista no cronograma desta resolução.

Do Processo da Avaliação do Fator Assiduidade

Art. 5º - A aferição da dedicação profissional será efetuada pela chefia imediata, através

da tabela I do anexo desta resolução, que constará as ausências injustificadas do

profissional do magistério e a pontuação conforme critérios estabelecidos.

Art. 6º - A pontuação atribuída ao profissional da Educação no fator "assiduidade" serão

posteriormente confrontados com as informações obtidas pelos boletins de frequência,

ficando resguardada à Comissão Central, a prerrogativa de retificar ou ratificar.

Art. 7º - Se o profissional de Educação exerceu suas atividades em locais diferentes no

período a ser avaliado, deverá providenciar uma declaração de exercício profissional

referente a cada local e apresentá-las ao atual Diretor que consolidará as informações,
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ficando legalmente responsável pela exatidão e correção de dados. As declarações ficarão

arquivadas no Estabelecimento que consolidar os dados.

Do Processo do Fator Formação Continuada

Art. 8º - A aferição de pontuação por aperfeiçoamento profissional será assegurada

através de critérios definidos conforme tabela II do  anexo desta Resolução, mediante a

comprovação de participação em cursos de formação, aperfeiçoamento, seminários e

outros correlatos, promovidos pela Secretaria Municipal de Educação e/ou órgãos oficiais

aceitos.

Parágrafo único � Somente serão pontuados os cursos de atualização e aperfeiçoamento,

com no mínimo 04 horas de duração, que apresentem carga horária,  realizados no

período de 04/02/2013 à 15/11/2014, à exceção dos cursos de formação em nível de

graduação ou de pós-graduação, não aproveitados para a promoção vertical, que terão

validade independentemente da data de conclusão.

Do Processo do Fator de Avaliação de Desempenho e Produtividade

Art. 9º - A execução da avaliação de Desempenho e Produtividade abrangerá os critérios

básicos conforme tabela III do anexo desta Resolução, sendo realizada pela Comissão de

cada Estabelecimento de Ensino ou pela Comissão Central.

§ 1º. A tabela III descreve 11 (onze) fatores com pontuação que varia de 0 (zero)  a 3 (três)

pontos para cada um deles e 1 fator com pontuação referente a função exercida em cada

ano

§ 2°. A avaliação de desempenho será efetuada pelo estabelecimento em que o servidor

permaneceu por mais tempo em exercício no ano letivo de 2014.

§ 3º. Nas avaliações efetuadas através de comissões, compete à maioria decidir sob

qualquer dúvida ou contestação que por ventura ocorrer, com relação ao nível de

desempenho consignado.

Da Comissão da Avaliação

Art. 10º � Em cada Estabelecimento de Ensino será constituída uma Comissão de

Avaliação de Desempenho composta de cinco membros, constituída por um Diretor, um

pedagogo  e três professores nas Escolas Municipais e por um Coordenador e quatro
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Educadores Infantis nos Centros Municipais de Educação Infantil indicados pelos seus

pares, que terão a responsabilidade de avaliar todos os professores e educadores infantis

dos respectivos estabelecimentos.

§ 1º. Os membros que integram a Comissão serão avaliados pelos demais integrantes

desta comissão.

§ 2º. A comissão, presidida pelo Diretor do Estabelecimento, terá um secretário escolhido

entre os presentes que registrará em ata qualquer eventualidade.

§ 3°. Os Estabelecimentos de Ensino com número menor que cinco profissionais, serão

avaliados por uma comissão constituída por profissionais do magistério público que fazem

parte do quadro da escola ou CMEI e membros da Comissão Central.

Art. 11 � Será constituída uma Comissão Central de Avaliação, composta de cinco

membros, sendo  integrantes da equipe da Secretaria de Educação, que terá a

responsabilidade de avaliar os coordenadores e demais profissionais que exercem

atividades na referida Secretaria, bem como coordenar todo o processo de avaliação.

Parágrafo único - Os membros que integram a Comissão serão avaliados pelos demais

integrantes desta Comissão.

Das Disposições Gerais

Art. 12 - Terá direito ao Avanço Horizontal de 1 (um) nível, o profissional do magistério

que obtiver um mínimo de 50 (cinquenta) pontos, segundo pontuação globalizadas na

tabela IV do Anexo desta Resolução.

Art. 13 � O profissional de Educação poderá avançar até 2 (dois) níveis, se alcançar pelo

menos 100 (cem) pontos.

Art. 14 � O processo de Avanço Horizontal deverá ser referendado pela Secretária

Municipal de Educação.

§ 1º. Do resultado da Avaliação de Desempenho, caberá recurso fundamentado à

Secretária de Educação através de requerimento próprio, no prazo de três dias úteis

contados da publicação do resultado, protocolado no Centro Administrativo Municipal.

§ 2º. Os recursos serão apreciados pela Comissão Central de Avaliação, dentro do

mesmo prazo.
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Art. 15 � Após conclusão do processo de Avaliação de Desempenho a Secretaria

Municipal de Educação encaminhará relatório à Diretoria de Recursos Humanos com o

resultado final da avaliação e demais observações pertinentes.

Art. 16 � A Avaliação de Desempenho abrangerá as atividades desenvolvidas pelo

profissional de educação  no período de 04 de fevereiro de 2013 a 15 de novembro de

2014.

Art. 17 � Os efeitos financeiros decorrentes do Avanço Horizontal tem os seus efeitos a

contar de 01 de fevereiro de 2015.

Art. 18 � Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Central de Avaliação de

Desempenho, designada para este fim.

Art. 19 � Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Arapongas, 31 de outubro de 2014.

CRONOGRAMA
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TABELA I - FATOR ASSIDUIDADE

TABELA II - FATOR FORMAÇÃO CONTINUADA
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TABELA III - FATOR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE
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TABELA IV - PONTUAÇÃO

NOME

NOME

NOME

NOME

NOME

NOME
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