
P. 5.435/11 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N" 7.123, DE 26 DE SETEMBRO DE 2.018 
Acrescenta os incisos XVII e XVHI ao art. 61 da 
Lei Municipal n' 1.574, de 07 de maio de 1.971; 
altera dispositivos do art. 11-A da Lei Municipal 
n' 3.601, de 27 de julho de 1.993, acrescentado 
pela Lei Municipal n' 6.053, de 14 de abril de 
2.011; acrescenta os §§ I' e 2° ao art. 289 da Lei 
Municipal n' 1.574, de 07 de maio de 1.971 e dá 
outras providencias. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz 
saber que a Câmara Municipal, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° 

Art. 2° 

Acrescenta os incisos XVll e XVIII ao art. 61 da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971, com a 
seguinte redação: 

"Art. 61 ( ... ) 
XVll- afastamento do exercício das funções do cargo efetivo e de carreira de Diretor de 

Escola e Professor, quando exercidos estes em estabelecimentos de educação básica 
em seus diversos nfvcis e modalidades, para exercício de Cargos em Comissão de 
Diretores de Departamento de Ensino Fundamental - DEF', Departamento de 
Educação Infantil - DEr e de Departamento de Planejamento e de Projetos e 
Pesquisas Educacionais - DPPPE, para o exercício das Funções de Confiança de 
Diretores de Divisão de Ensino Fundamental Iº ao 5° - Setor 1, de Divisão de Ensino 
Fundamental 1º ao 5º - Setor 2, de Divisão de Ensino Fundamental Iº ao 9° e 
Suplência, de Divisão de Ensino Fundamental - EJA. de Divisão de Ensino 
Fundamental - Especial, de Educação Infantil - Setor 1, de Educação Jnfbntil - Setor 
2. de Educação Infantil - Setor 3, de Educação Infantil - Setor 4. de Educa~ao 
Infantil - Setor 5. de Educação [nfantil - Setor 6, de Educação Infantil - Setor 7. de 
Divisão de Acompanhamento de Entidades Convenindas e Particulares, de Divi~ào de 
Coordenação de Área, Divisão de Formação Continuada e Divisão de Projetos e 
Pesquisas Educacionais; para o exercício das Funções de Confianç!l dt 
Coordenadores de Área de Coordenação de Área de Língua Portuguesa. Coordenação 
de Área Matemática, Coordenação de Área de Geografia, Coordenação de Área de 
História, Coordenação de Área de Arte, Coordenação de Área de Ciências, 
Coordenação de Área de Educação Fisica, de Coordenação de Área de Llngua 
Estrangeira Moderna, Coordenação de Área de Educação Infantil, Coordenação de 
Área de Educação Especial e Coordenação de Área de Alfabetização (subordinadas 
ao Departamento de Planejamento. Projetos e Pesquisas Educacionais)~ para o 
exercicio das Funções de Confiança de Chefes de Seção, sendo: Seção de Entidade e 
EJA, Seção de EMEFS, EMEIS e EMEUS, de Scçl!o de Gcstl!o de Classes nos Polos, 
de Seção das Classes cm EMEFS. EMElS e Outras Localizações (subordinada ao 
Departamento de Ensino Fundamental); de Seção de Entidades Conveniadas, Seção 
de Escolas Particulares de Educação Infantil (subordinadas ao Departamento de 
Educação Infantil); Seção de Projetos e Seção de Pesquisas Educacionais 
(subordinadas ao Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas 
Educacionais) na Sede da Secretaria Municipal da Educação, desde que o exercício 
desses cargos e funções sejam desempenhados em apoio às atividades educativas e/ou 
em assessoramento pedagógico do Sistema Municipal de Ensino. 

XVIII - O atàstamcnto do exercício das funções do cargo efetivo de carreira de Professor, 
quando exercido junto as Organizações da Sociedade Civil - OSCs. cm 
estabelecimentos de educação básica, em seus diversos níveis e modalidades, 
subsidiados pela Secretaria Municipal da Educação, por meio de cessão e ou parceria, 
com ou sem prejuízo de vencimentos, em atividades inerentes exclusivamente ao 
magistério." (NR) 

Altera os incisos Ili, IV e V do§ I' do art. 11-A da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993, 
acrescentados pela Lei Municipal nº 6.053, de 14 de abril de 2.011, que passam a ter as seguintes redações: 

"Art. 11-A ( ... ) 
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Art. 3° 

Art. 4° 

Art. 5º 

Art. 6° 

Art. 7º 

§ 1º ( ... ) 
III -

IV -

V-

Os Departamentos, unidades cujas atribuições e responsabilidades estão descritas no 
anexo 1, Il e III desta Lei; 
As Divisões. subunidades subordinadas aos Departamentos ou Gabinete do 
Secretário, cujas atribuições e responsabilidades estão descritas nos anexos 1, li e Ili 
desta Lei; 
As Coordenações e Seções, setores subordinados a Divisões, cuja.s atribuições e 
responsabilidades estão descritas nos anexos l, lJ e 111 desta Lei." (NR) 

Revoga a alínea ºe .. , do inciso IH, do§ 3º do art. 1 l·A da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993, 
acrescentado pela Lei Municipal nº 6.053, de 14 de abril de 2.011, que passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 11-A ( ... ) 
( ... ) 

§ 3º ( ... ) 
nt- ( ... ) 

e) Revogado" (NR) 

Acrescenta o § 7° ao art. 11-A da Lei Municipal nº 3.601, de 14 de abril de 1.993, acrescentado pela Lei 
Municipal nº 6.053. de 14 de abril de 2.011, com a seguinte redação: 

"Art. 1 t-A ( ... ) 
( ... ) 

§ 7º As descrições dos Cargos em Comissão e Funções de Confiança de Diretor de Departamento e 
as Funções de Confiança de Diretores de Divisão, Coordenadores de Área e Chefes de Seção, 
dos Departamentos de Ensino Fundamental. Departamento de Educação Infantil e 
Departamento de Planejamento. Projetos e Pesquisas Educacionais são encartadas nos anexos[, 
Il e Ili." (NR) 

Altera as alíneas .. a .. , '"b", "c", .. d .. , "e", ·•r·, e .. g'', do inciso 1, do§ 3º, do art. l l·A da Lei Municipal nº 
3.601, de 27 de julho de 1.993, acrescentado pela Lei Municipal nº 6.053, de 14 de abril de 2.011, que passa 
a ler a seguinte redação: 

"Art. 1 t-A ( ... ) 
( ... ) 

§ 3º ( ... ) 
[ - ( ... ) 

a) a Coordenação de Área de Língua Portuguesa~ 
b) a Coordenação de Área de Ciências; 
e) a Coordenação de Área Matemática; 
d) a Coordenação de Área de Educação Física; 
e) a Coordenação de Área de Arte; 
!) a Coordenação de Área de História; 
g) a Coordenação de Área de Geografia." (NR) 

Acrescenta as alineas .. h .. , "i", ·~··e "k", no inciso 1, do§ 3°, do art. l l·A da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de 
julho de 1.993, acrescentado pela Lei Municipal nº 6.053, de 14 de abril de 2.011, que passa a ler a seguinte 
redação: 

"Art. 11-A ( ... ) 
( ... ) 

§ 3º ( ... ) 
!- ( ... ) 

h) a Coordenação de Área de L!ngua Estrangeira Moderna; 
i) a Coordenação de Área de Educação Infantil; 
j) a Coordenação de Área de Educação Especial; 
k) a Coordenação de Área de Alfabetização." (NR) 

Acrescenta os §§ 1° e 2º ao art. 289 da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971, com a seguinte 
redação: 
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"Art. 289 

§ Iº 

§2' 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

( ... ) 

Consideram-se atribuições inerentes às do magistério aquelas que são próprias do cargo e da 
função docente no âmbito do Sistema Municipal de ensino. 

Consideram-se atribuições correlatas do magistério aquelas relacionadas com a docência em 
outras modalidades de ensino, be co o as de coordenação e assessoramento pedagógico nas 
hipóteses previstas no art. 1° dest ei e o Sistema Municipal de Ensino." (NR) 

Art. 8' Esta Lei entra em vigor na data çj.e.,s.ua 
2.017. ..--

Bauru, 26 de embro de 2.018. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comun · 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

MMlll 
Cargos em Comissão e Funções de Confiança do Departamento de Ensino Fundamental 

Diretor de Departamento de Ensino Fundamental 

CARGO EM COMISSÃO: Diretor de Departamento de Ensino Fundamental 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas mens.is e ou 08 (oito) horas di,rias. 
REFERtNCIA SALARIAL: 

1-São funções essenciais: 
Dirigir o departamento prestando assessoramento direto e imediato ao Secretário Municipal da Educação no que se refere à 
organização e efetivação das políticas públicas educacionais junto às Unidades de Ensino Fundamental; 
Planejar e implementar em conjunto com as Divisões ações educacionais e processos de avaliação, com vistas a atingir metas 
qualitativas nas unidades escolares; 
Coordenar o assessoramento e a supervisão pedagógica. prestada às unidades escolares repeitando as especificidades dos 
diferentes níveis e modalidades de ensino; 
Avaliar as Divisões do departamento, propondo e discutindo com a equipe, medidas saneadoras dos problemas; 
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir aquelas de sua competência; 

li - As funções detalhadas se classificam em: 
a) 
b) 
c) 
d) 

e) 

f) 
g) 
h) 
p) 
q) 
r) 

h) 
i) 

j) 

k) 

1) 
m) 

Supervisionar e orientar o trabalho dos integrantes do seu departamento, identificando prioridades; 
Orientar os servidores da educação quanto às normas e legis lações educacionais vigentes; 
Implementar junto às unidades escolares normas e legis lações educacionais; 
Mediar conflitos entre profissionais da educação e comunidade escolar e apresentar às autoridades competentes quaisquer 
irregularidades; 
Propor intervenções e ações formativas quando identificadas fragilidades no desempenho das atividades profissionais dos 
servidores subordinados; 
Prestar informações institucionais quando solicitado; 
Prestar informações sobre o desempenho de cada servidor subordinado, quando solicitado; 
Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solici tado; 
Participar da elaboração e zelar pelo cumprimento do calendário escolar; 
Ministrar palestras e cursos que divulguem o trabalho da SME, quando solicitado; 
Verificar junto às divisões a necessidade de aquisição de recursos de diferentes naturezas para o desenvolvimento das 
atividades; 
Verificar, cm conjunto com as divisões, a necessidade de manutenção, reforma e ampliação das unidades escolares; 
Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como a legislação pertencente à área; 
Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a pluralidade cultural e a 
formação para a cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo; 
Planejar e organizar, juntamente com as divisões subordinadas, reuniões conforme dinâmica do ano letivo e eventuais 
necessidades; 
Monitorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEO); 
Propor intervenções e ações pedagógicas com vista a atingi r ou melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(IDEB); 

n) Atuar diretamente nos processos de elaboração e implementação de políticas públicas educacionais; 
o) Acompanhar, monitorar e avaliar o Plano Municipal da Educação. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Diretor de Divisão de Ensino Fundamental 
Divisão de Ensino Fundamental do I 0 ao 5° ano - Setor I 
Divisão de Ensino Fundamental do J 0 ao 5º ano - Setor 2 

Divisão de Ensino Fundamental do I 0 ao 9° ano e Suplência 

CARGO EM COMISSÃO : Diretor de Divisão 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diirias. 
REFERtNCIA SALARIAL: Referência C-27 dos Técnicos + Gratificação de 40% da mesma referencia ou vencimento do 
cargo efetivo + gratificação sobre a mencionada função de confiança ou sobre o vencimento de seu cargo efetivo - Lei nº 
5975120 1 O, alterado pela Lei nº 6145/20 11. 

1 - Sio funções essenciais: 
Dirigir a Divisão prestando assessoramento direto e imediato ao Diretor de Departamento no que se refere à organização e 
efetivação das políticas públicas educacionais junto às Unidades Escolares de Ensino Fundamental ; 
Planejar e implementar em conjunto com o Diretor de Departamento e com as Seções, ações educacionais e processos de 
avaliação, com vistas a atingir metas qualitativas nas unidades escolares; 
Assessorar e supervisionar pedagogicamente as unidades escolares, repcitando as especificidades dos diferentes níveis e 
modalidades de ensino; 
Avaliar as Seções e un idades escolares, propondo e discutindo com as equipes, medidas saneadoras dos problemas; 
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir aquelas de sua competência; 

li - As funções detalhadas se classificam em: 
a) Supervisionar e orientar o trabalho no âmbito de sua divisão; 
b) Orientar os servidores subordinados quanto às normas e legislações educacionais vigentes; 
e) Implementar, junto as unidades escolares, normas e legislações educacionais; 
d) Manifestar-se conclusivamente, quando provocado, cm situações de conflitos entre profissiona is da educação e a comunidade 

escolar; 
e) Identificar e encaminhar ações formativas quando verificadas fragilidades no desempenho das ativ idades profissionais dos 

servidores subordinados; 
1) fomentar a construção de um sistema de ens ino inclusivo. politicamente comprometido com a pluralidade cultural e a 

formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo; 
g) Planejar e organizar reuniões com os gestores das unidades escolares e demais servidores, conforme dinâmica do ano letivo e 

eventuais necessidades; 
h) Supervisionar o processo de matrícula e rematricula de alunos, detectando necessidades de abertura e fechamento de salas 

para o gerenciamento de demandas reprimidas; 
i) Orientar e acompanhar o processo de eleição e composição dos colegiados e instituições auxi liares das unidades escolares; 
j) Verificar, junto às unidades escolares, a necessidade de aquisição de recursos materiais e tecnológicos para o 

desenvolvimento das atividades; 
k) Acompanhar, monitorar e avaliar o Plano Municipal da Educação; 
1) Supervisionar o processo de elaboração de planejamento, replanejamento e Atividade de Trabalho Pedagógico; 
m) Auxiliar a equipe escolar na elaboração da proposta pedagógica. acompanhando sua execução. sugerindo reformulações 

quando necessário; 
n) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando so licitado; 
o) Manter-se atualizado quanto às di scussões teóricas educacionais contemporâneas. bem como a legislação pertencente à área: 
p) Ministrar palestras e cursos que divulguem o trabalho da SME, quando solicitado; 
q) Orientar e acompanhar o desenvolvimento de ações voltadas à melhoria da atuação docente e do desempenho dos alunos. cm 

vista das reais necessidades e possibilidades das unidades escolares; 
r) Propor ações para a melhoria da prática docente e do desempenho escolar dos alunos em articulação com os demais 

Departamentos e Divisões da Secretaria Municipal da Educação; 
s) Assessorar as equipes escolares na interpretação e cumprimento de textos legais e na verificação de documentação escolar; 
t) Apreciar e emitir parecer sobre as condições necessárias para autori1.ação de abertura, manutenção e fechamento de classes e 

ou turmas; 
u) Analisar e propor a homologação de documentos que organizam a unidade escolar. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Diretor de Divislo de Ensino Fund•mental - EJA 

Funçlo de Confiança : Diretor de Divislo 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias. 
REFERtNCIA SALARIAL: Referência C-27 dos Técnicos + Gratificação de 40% da mesma referencia ou vencimento do 
cargo efetivo + gratificação sobre a mencionada função de confiança ou sobre o vencimento de seu cargo efetivo - Lei nº 
5975/2010, alterado pela Lei nº 6 145/2011. 

1 - Sio funções essenciais: 
Coordenar os trabalhos no âmbito de sua Divisão; 
Prestar assessoramento direto e imediato ao Diretor de Departamento no que se refere à organização e efetivação das políticas 
públicas educacionais pertinentes, junto às Classes de Educação de Jovens e Adultos; 
Planejar e implementar em conjunto com o Diretor de Departamento e com as Seções afins, ações educacionais relativas à 
Educação de Jovens e Adultos, com vistas a atingir metas qualitativas nas unidades escolares; 
Assessorar e supervisionar pedagogicamente as Classes e Polos do CEJA (Centro Educacional de Jovens e Adultos) no que se 
refere aos atendimentos da Educação de Jovens e Adultos, respeitando as especificidades desta modalidade de ensino; 
Avaliar as Seções, as Classes e Polos do CEJA, propondo e discutindo com as equipes, soluções para eventuais problemas; 
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir aquelas de sua competência: 

li - As funções detalhadas se classificam em : 
a) Supervisionar e orientar o trabalho no âmbito de sua divisão; 
b) Orientar os servidores quanto às normas e legislações da Educação de Jovens e Adultos vigentes; 
e) Implementar junto às Classes e Polos do CEJA as normas e legis lações vigentes; 
d) Manifestar-se conclusivamente, quando provocado, cm situações de conflitos entre profissionais que atuam na divisão de 

Educação de Jovens e Adultos e a comunidade escolar; 
e) Identificar e encaminhar ações formativas quando verificadas fragilidades no desempenho das ativ idades profissionais dos 

servidores no âmbito de sua Divisão; 
1) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a plural idade cultural e a 

formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo; 
g) Supervisionar e orientar o atendimento aos alunos da Educação de Jovens e Adultos, detectando necessidades de abertura e 

fechamento de salas, gerenciando demandas: 
h) Vcrilicar junto às Classes e Polos do CEJA a necessidade de aquisição de recursos de di ferentes naturc7.as; 
i) Acompanhar, monitorar e avaliar o Plano Municipal da Educação; 
j) Supervisionar o processo de elaboração de planejamento, replanejamcnto e Atividade de Trabalho Pedagógico da Oi visão de 

Educação de Jovens e Adultos; 
k) Auxiliar os professores e diretores lotados na Divisão de Educação Jovens e Adultos. na formulação da proposta pedagógica., 

acompanhando sua execução e sugerindo reformulações quando necessário; 
I) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado; 
m) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas. bem como a legislação pertencente à área 

de atuação; 
n) Ministrar palestras e cursos, referentes a sua área de atuação. para divulgar o trabalho da SME, quando solicitado: 
o ) Orientar e acompanhar o desenvolvimento de ações voltadas à melhoria da atuação docente e do desempenho dos alunos. cm 

vista das reais necessidades e possibilidades das Classes e Polos do CEJA; 
p) Propor ações para a melhoria da prática docente e do desempenho esco lar dos alunos cm articulação com os demais 

Departamentos da Secretaria Municipal da Educação; 
q) Assessorar as equipes escolares na interpretação e cumprimento de textos legais e na verificação de documentação escolar: 
r) Apreciar e emitir parecer sobre as condições necessárias para autorização de abertura, manutenção e fochamcnto de classes e 

ou turmas; 
s) Analisar e propor a homologação de documentos que organizam a Educação Especial. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Divisão de Ensino Fundamental - EJA 
Chefias Subordinadas - Funç6es De Confiança 

Chefe de Seclo de Gestão das Classes nos Polos 

Função de Confiança : Chefe de Seção 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias. 
REFERtNCIA SALARIAL: Gratificação de 20% do vencimento de seu cargo efetivo - Lei nº 5975/2010. 

1 - São funções essenciais: 
Assessorar o Diretor de Divisão, Diretor de Departamento e o Secretário Municipal da Educação no que se refere às demandas 
pertinentes à área de atuação; 
Acompanhar a efetivação das normas e políticas públicas educacionais para a Educação de Jovens e Adultos; 
Planejar, Administrar e Coordenar em conjunto com o Diretor de Divisão, com o Diretor de Departamento, ações que 
envolvam a Seção com vistas a atingir metas qualitativas para a Educação de Jovens e Adultos; 
Orientar e operacionalizar ações administrativas no âmbito de sua seção, respeitando as especificidades da modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos; 
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir aquelas de sua competência; 

li - As funções detalhadas se classificam em: 
a) Executar, em consonância com as normas e políticas públicas educacionais o trabalho no âmbito de sua seção; 
b) Manifestar-se conclus ivamente, quando provocado, cm situações de conflitos entre profissionais da Educação de Jovens e 

Adultos; 
e) Conhecer, organizar, manter atualizado e aplicar toda legislação pertinente a sua seção; 
d) Receber documentos e orientar as Classes dos Polos de EJA, quanto aos expedientes administrativos vinculados à vida 

escolar do aluno e dos servidores lotados no âmbito de sua seção; 
e) Verificar, administrar e atualizar o Sistema de Gestão Escolar no que se refere a sua seção, garantindo sua aplicação; 
f) Levantar e tabular dados referentes à Educação Jovens e Adultos, contabili7.ando-os para fins informati,os e 

encaminhamentos; 
g) Orientar a movimentação e conservação de materiais e patrimônios da Divisão de EJA; 
h) Identificar e encaminhar ao Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas Educacionais - DPPPE necessidades de 

ações formativas para a Educação de Jovens e Adultos, participando e contribuindo com as atividades de formação 
continuada; 

i) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado; 
j) Propor ações para melhorias no âmbito de sua seção, em articulação com os demais Departamentos da Secretaria Municipal 

da Educação. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Divislo de Ensino Fundamental - EJA 

Chefe de Seclo de Gestlo das Classes em EMEFs. EMEis e outras localizacões 

Função de Confiança: Chefe de Seclo 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas di,rias. 
REFERÊNCIA SALARIAL: Gratificação de 20% do vencimento de seu cargo efctivo - Lei nº 5975/2010. 

1 - Slo funções essenciais: 
Assessorar o Diretor de Divisão, Diretor de Departamento e o Secretário Municipal da Educação no que se refere às demandas 
pertinentes à área de atuação; 
Acompanhar a efetivação das normas e politicas públicas educacionais para a Educação de Jovens e Adultos; 
Planejar, Administrar e Coordenar em conjunto com o Diretor de Divisão, com o Diretor de Departamento, ações que 
envolvam a Seção com vistas a atingir metas qualitativas para a Educação de Jovens e Adultos; 
Orientar e operacionalizar ações administrativas no âmbito de sua seção, respeitando as especificidades da modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos; 
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir aquelas de sua competcncia; 

li - As funções detalhadas se classificam em: 
a) Executar, em consonância com as normas e politicas públicas educacionais o trabalho no âmbi to de sua seção; 
b) Manifestar-se conclusivamente, quando provocado. em situações de conílitos entre profissionais da Educação de Jovens e 

Adultos; 
c) Conhecer, organizar, manter atualizado e aplicar toda legislação pertinente a sua seção; 
d) Receber documentos e orientar as Classes de EJA em EMEFs, EMEls e outras localizações, quanto aos expedientes 

administrativos vinculados à vida escolar do aluno e dos servidores lotados no âmbito de sua seção; 
e) Verificar, administrar e atualizar o Sistema de Gestão Escolar no que se refere a sua seção, garantindo sua aplicação; 
f) Levantar e tabular dados reforentcs à Educação Jovens e Adultos, contabilizando-os para fins informativos e 

encaminhamentos; 
g) Orientar a movimentação e conservação de materiais e patrimônios da Divisão de EJA; 
h) Identificar e encaminhar ao Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas Educacionais - DPPPE necessidades de 

ações formativas para a Educação de Jovens e Adultos, participando e contribuindo com as atividades de formação 
continuada; 

i) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado; 
j) Propor ações para melhorias no âmbito de sua seção, cm articulação com os demais Departamentos da Secretaria Municipal 

da Educação. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Departamento de Ensino Fundamental 
Diretor de Divislo de Ensino Fundamental - Especial 

Funçlo de Confiança: Diretor de Divislo 
ESCOLARlOADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias. 
REFERtNCIA SALARIAL: Referência C-27 dos Técnicos + Gratificaçao de 40% da mesma referenc ia ou vencimento do 
cargo efetivo + gratifieaçao sobre a mencionada funçao de confiança ou sobre o vencimento de seu cargo efetivo - Lei nº 
5975/201 O, alterado pela Lei nº 6 145/2011 . 

1 - Slo funções essenciais: 
Coordenar os trabalhos no âmbito de sua Divisão; 
Prestar assessoramento direto e imediato ao Diretor de Departamento no que se refere à organizaçao e efetivação das políticas 
públicas educacionais referentes à Educação Especial Inclus iva, junto às Unidades Escolares de Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. 
Planejar e implementar em conjunto com o Diretor de Departamento e com as Seções, ações educacionais relativas à Educação 
Especial Inclusiva, com vistas a atingir metas qualitativas nas unidades escolares; 
Assessorar e supervisionar pedagogicamente as Unidades Escolares e as Organizações da Sociedade Civil no que se refere aos 
atendimentos de Educação Especial Inclusiva, respeitando as especificidades dos di ferentes níveis e modalidades de ensino; 
Avaliar as Seções, as Unidades Escolares e as Organizações da Sociedade Civil, propondo e discutindo com as equipes, soluções 
para eventuais problemas; 

Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir aquelas de sua competência; 

li - As funções detalhadas se classificam em: 
a) Supervisionar e orientar o trabalho no âmbito de sua divisão; 
b) Orientar os servidores quanto às normas e legislações da Educação Especial Inclusiva vigentes; 
e) Implementar, junto às unidades escolares. normas e legislações da Educação Especial Inclusiva vigentes; 
d) Manifestar-se conclusivamente, quando provocado, cm situações de conflitos entre profissionais que atuam com os alunos da 

Educação Especial Inclusiva e a comunidade escolar; 
e) Identificar e encaminhar ações formativas quando verificadas fragilidades no desempenho das atividades profissionais dos 

servidores; 
1) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclus ivo, politicamente comprometido com a plura lidade cultu ral e a 

formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo; 
g) Planejar e organizar reuniões com gestores, docentes, cuidadores e demais servidores, conforme eventuais necessidades, para 

orientar quanto às especificidades pedagógicas e o desenvolvimento humano tipico e atípico dos alunos público a lvo da 
Educação Especial e Inclusiva. 

h) Supervisionar e orientar o atendimento dos alunos da Educação Especial Inclusiva, detectando necessidades de abertura e 
fechamento de salas de recursos e itinerãncia, gerenciando demandas reprimidas; 

i) Verificar junto às unidades escolares a necessidade de aquis ição de recursos materiais e tecnológicos, para atend imento aos 
alunos da Educação Especial. 

j) Acompanhar, monitorar e avaliar o Plano Municipal da Educação; 
k) Supervisionar, analisar e orientar o preenchimento dos documentos referenciais da Educação Especial para o planejamento 

pedagógico e atendimento dos a lunos. 
1) Auxiliar os professores lotados na Divisão de Educação Especial e equipe escolar. na elaboração da proposta pedagógica, 

acompanhando sua execução e sugerindo reformulações quando necessário. 
m) Orientar e acompanhar o processo para formalização de termo de Colaboração com as Organizações da Sociedade Civil para 

atendimento de alunos público-alvo da Educação Especial regularmente matriculados no Sistema Municipal de Bauru. 
n) Supervis ionar e avaliar o processo de encaminhamento e o atendimento nas Organizações da Sociedade Civil o ferecidos aos 

alunos com ou sem deficiência, regularmente matriculados no Sistema Municipal de Ensino de Bauru. 
o) Orientar os coordenadores pedagógicos das Organizações da Sociedade Civil sobre procedimentos pedagógicos e 

atendimentos especi fi cos de acordo com Plano de Trabalho e Projeto Politico Pedagógico. 
p) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reun iões quando solicitado; 
q) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como a legislação pertencente à área; 
r) Ministrar palestras e cursos, referentes sua área de atuação, para divulgar o trabalho da SME. quando solicitado; 
s) Propor ações para a melhoria da prática docente do professor de educação especial em articulação com os demais 

Departamentos e Divisões da Secretaria Municipal da Educação; 
t) Assessorar as equipes escolares na interpretação e cumprimento de textos legais e na verilicação de documentação escolar; 
u) Apreciar e emi tir parecer sobre as condições necessárias para autorização de abertura, manutenção e fechamento de salas de 

Recursos na Escolas Municipais de Ensino Fundamental e atendimento na modalidade itincrância nas Escolas Municipais de 
Educação Infantil ; 

v) Analisar e propor a homologação de documentos que organizam a Educação Especial. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Oivislo de Ensino Fundamental - Especial 
Chefias Subordinadas 

Chefe de Sedo de Entidades e EJA 

Funçlo de Confiança: Chefe de Sedo 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias. 
REFERÊNCIA SALARIAL: Gratificação de 20% do vencimento de seu cargo efetivo - Lei nº 5975/2010. 

1 - Slo funções essenciais: 
Assessorar o Diretor de Divisão, Diretor de Departamento e o Secretário Municipal da Educação no que se refere às demandas 
pertinentes à sua área de atuação; 
Acompanhar a efetivação das nonnas e políticas públicas educacionais no que se refere à Educação Especial e Inclusiva junto às 
classes de Educação de Jovens e Adultos e Organi7.ações da Sociedade Civil Conveniadas. 
Planejar, desenvolver e avaliar, cm conjunto com o Diretor de Divisão, com o Diretor de Departamento e com as Coordenações 
de Áreas do Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas Educacionais - DPPPE, ações que envolvam a Educação 
Especial e Inclusiva com vistas a atingir metas qualitativas nas classes de Educação de Jovens e Adultos e Organizações da 
Sociedade Civil Conveniadas. 
Assessorar, orientar e operacionalizar ações pedagógicas de apoio aos professores de Educação Especial e Inclusiva, aos 
Coordenadores Pedagógicos das Organizações da Sociedade Civil, Conveniadas e aos Agentes Educacionais - Cuidador de 
Crianças, Jovens, Adultos e Idosos, no âmbito de sua seção. 
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir aquelas de sua competência; 

li - As funções detalhadas se classificam em: 
a) Executar o trabalho no âmbito de sua seção; 
b) Manifestar-se conclusivamente, quando provocado, em situações de conflito que envolva profissionais da educação/ especial 

ou das Organi1.ações da Sociedade Civil Conveniadas, desde que pertinente à sua seçilo; 
e) Contribuir com o Diretor de Divisão quanto o acompanhamento do trabalho das Salas de Recursos, ltincrància e Cuidadores 

lotados na Divisão de Educação Especial ; 
d) Analisar e orientar o preenchimento de documentação dos alunos público alvo da educação cspcdal e inclusiva; 
e) Encaminhar alunos regularmente matriculados no Sistema Municipal de Ens ino de Bauru com ou sem deficiência. para 

avaliação e atendimentos clínicos específicos de acordo com sua necessidade. 
f) Acompanhar os atendimentos prestados aos alunos regulannente matriculados no Sistema de Municipal de Ensino de Bauru 

pelas Organizações da Sociedade Civil Conveniadas, orientando e avaliando o serviço prestado. 
g) Levantar, tabular e analisar os dados referentes aos alunos com deficiência ou cm avaliação, regulanncnte matriculados no 

Sistema Municipal de Ensino de Bauru. 
h) Fomentar a construção de um s istema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a pluralidade cultural e a 

fonnação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo; 
i) Orientar gestores e docentes sobre procedimentos pedagógicos de atendimentos específicos de acordo com a deficiência ou 

necessidade do aluno; 
j) Identificar, encaminhar e executar junto às Coordenações de Áreas do Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas 

Educacionais - DPPPE ações fonnativas quando verificadas fragilidades no desempenho das atividades profissionais dos 
professores e cuidadores lotados na Divisão de Educação Especial; 

k) Planejar e organizar reuniões com os gestores, docentes, cuidadores e demais servidores, confonnc eventuais necessidades. 
para orientar quanto às especificidades pedagógicas e o desenvolvimento humano típico e atípico dos alunos público alvo da 
educação especial e inclusiva; 

1) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado; 
m) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como à legislação pertinente à área; 
n) Propor ações para melhorias no ãmbito de sua seção, em articulação com os demais Departamentos da Secretaria Municipal 

da Educação. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Divislo de Ensino Fundamental - Especial 
Ch~jias Subordinadas 

Chefe de Seclo de EMEF. EMEI e EMEO: 

Função de Confiança: Chefe de Sedo 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias. 
REFERÊNCIA SALARIAL: Gratificação de 20% do vencimento de seu cargo efetivo - Lei nº 5975/2010. 

1 - Sio funções essenciais: 
Assessorar o Diretor de Divisão, Diretor de Departamento e o Secretário Municipal da Educação no que se refere às demandas 
pertinentes à sua área de atuação; 
Acompanhar a efetivação das normas e politicas públicas educacionais no que se refere à Educação Especial e Inclusiva junto às 
classes do Ensino Fundamental e Educação Infantil. 
Planejar, desenvolver e avaliar, em conjunto com o Diretor de Divisão, com o Diretor de Departamento e com as Coordenações 
de Áreas do Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas Educacionais - DPPPE, ações que envolvam a Educação 
Especial e Inclusiva com vistas a atingir metas qualitativas nas classes do Ensino fundamental e Educação Infantil. 
Assessorar, orientar e operacionalizar ações pedagógicas de apoio aos professores de Educação Especial e Inclusiva, aos 
Diretores e Coordenadores das Unidades Escolares do Ensino Fundamental e Educação infantil e aos Agentes Educacionais -
Cuidador de Crianças, Jovens, Adultos e Idosos, no âmbito de sua seção. 
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir aquelas de sua competência; 

li - As funções detalhadas se classificam em: 
a) Executar o trabalho no âmbito de sua seção; 
b) Manifestar-se conclusivamente, quando provocado, em situações de conflito que envolvam profissionais da educação 

especial, desde que pertinente à sua seção; 
e) Contribuir com o Diretor de Divisão quanto o acompanhamento do trabalho das Salas de Recursos, ltinerància e Cuidadores 

lotados na Divisão de Educação Especial; 
d) Analisar e orientar o preenchimento de documentação dos alunos público alvo da educação especial e inclusiva; 
e) Encaminhar alunos regularmente matriculados no Sistema Municipal de Ensino de Bauru com ou sem deficiencia. para 

avaliação e atendimentos clinicos específicos de acordo com sua necessidade; 
f) Levantar, tabular e analisar os dados referentes aos alunos com deficiência ou em avaliação, regularmente matriculados no 

Sistema de Municipal de Ensino de Bauru; 
g) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo. politicamente comprometido com a pluralidade cultural e a 

formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo; 
h) Orientar gestores e docentcs sobre procedimentos pedagógicos de atendimentos especificos de acordo com a deficiencia ou 

necessidade do aluno; 
i) Identificar, encaminhar e executar junto a Coordenações de Áreas do Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas 

Educacionais - DPPPE ações formativas quando verificadas fragilidades no desempenho das atividades profissionais dos 
professores e cuidadores lotados na Divisão de Educação Especial; 

j) Planejar e organi1.ar reuniões com os gestores, docentes, cuidadores e demais servidores, conforme eventuais necessidades. 
para orientar quanto às especilicidades pedagógicas e o desenvolvimento humano tlpico e atípico dos alunos público alvo da 
educação especial e inclusiva; 

k) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado; 
1) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como à legis lação pertinente à área; 
m) Propor ações para melhorias no âmbito de sua seção, em articulação com os demais Departamentos da Secretaria Municipal 

da Educação. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Kiiillll 
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EDUCACÃO INFANTiL 

Cargos em Comissão e Funções de Confiança do Departamento de Educado Infantil 

CARGO EM COMISSÃO : Diretor de Departamento 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias. 
REFERtNCIA SALARIAL: Referência C-20 do Quadro de Cargos em Comissão - ANEXO VIII da lei nº 5975/20 10 alterado 
pela Lei nº 6145/2011 . 

1 - São funções essenciais: 
Dirigir o departamento prestando assessoramento direto e imediato ao Secretário Municipal da Educação no que se refere à 
organização e efetivação das polít icas públicas educacionais j unto às Unidades Escolares de Educação Infantil. 
Planejar e implementar em conjunto com as Divisões ações educacionais e processos de avaliação, com vistas a atingir metas 
qualitativas nas unidades escolares; 
Coordenar o assessoramento e a supervisão pedagógica, prestada às unidades escolares rcpcitando as especificidades dos 
diferentes níveis e modalidades de ensino; 
Avaliar as Divisões do departamento, propondo e discutindo com a equipe, medidas saneadoras dos problemas; 
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir aquelas de sua competência; 

li - As funções detalhadas se classificam em: 
a) Supervisionar e orientar o trabalho dos integrantes do seu departamento, identificando prioridades; 
b) Orientar os servidores da educação quanto às normas e legislações educacionais vigentes; 
e) Implementar junto às unidades escolares quanto às normas e legislações educacionais; 
d) Mediar conflitos entre profissionais da educação e comunidade escolar e apresentar às autoridades competentes quaisquer 

irregularidades; 
e) Propor intervenções e ações formativas quando identificadas fragilidades no desempenho das atividades profissionais dos 

servidores subordinados; 
f) Prestar informações institucionais quando solicitado; 
g) Prestar informações sobre o desempenho de cada servidor subordinado, quando solicitado; 
h) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado; 
i) Participar da elaboração e zelar pelo cumprimento do calendário escolar; 
j) Ministrar palestras e cursos que divulguem o trabalho da SME, quando solicitado; 
k) Verificar j unto às divisões a necessidade de aquisição de recursos de diferentes natureza, para o desenvolvimento das 

atividades; 
1) Verificar, em conjunto com as divisões, a necessidade de manutenção, reforma e ampliação das unidades escolares; 
m) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como a legislação pertencente à área; 
n) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a pluralidade cultural e a 

formação para a cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo; 
o) Planejar e organizar, juntamente com as divisões subordinadas, reuniões conforme dinâmica do ano letivo e eventuais 

necessidades; 
p) Propor intervenções e ações pedagógicas com vista a atingi r ou melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB); 
q) Atuar diretamente nos processos de elaboração e implementação de políticas públicas educacionais; 
r) Acompanhar, monitorar e avaliar o Plano Municipal da Educação. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Diretor de·Oivislo de Educaclo Infantil 
Divisão de Educação Infantil - Setor I 
Divisão de Educação Infantil - Setor 2 
Divisão de Educação Infantil - Setor 3 
Divisão de Educação Infantil - Setor 4 
Divisão de Educação Infantil - Setor 5 
Divisão de Educação Infantil - Setor 6 
Divisão de Educação Infantil - Setor 7 

CARGO EM COMISSÃO : Diretor de Divisão 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias. 
REFERtNCIA SALARIAL: Referência C-27 dos Técnicos+ Gratificação de 40% da mesma referencia ou vencimento do 
cargo efetivo + gratificação sobre a mencionada função de confiança ou sobre o vencimento de seu cargo efetivo - Lei nº 
5975/2010, alterado pela Lei n° 6145/201 I. 

1-São funções essenciais: 
Dirigir a Divisão prestando assessoramento direto e imediato ao Diretor de Departamento no que se refere à organização e 
efetivação das políticas públicas educacionais junto às Unidades Escolares de Educação Infantil. 
Planejar e implementar em conjunto com o Diretor de Departamento e com as Seções, ações educacionais e processos de 
avaliação, com vistas a atingir metas qualitativas nas unidades escolares. 
Assessorar e supervisionar pedagogicamente as unidades escolares, repeitando as especificidades dos diferentes nlveis e 
modalidades de ensino. 
Avaliar as Seções e unidades escolares, propondo e discutindo com as equipes, medidas saneadoras dos problemas. 
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir aquelas de sua competência; 

li - As funções detalhadas se classificam em: 
a) Supervis ionar e orientar o trabalho no âmbito de sua divisão; 
b) Orientar os servidores subordinados quanto às normas e legislações educacionais vigentes: 
c) Implementar junto às unidades escolares normas e legislações educacionais; 
d) Manifestar-se quando provocado, em situações de conflitos entre profissionais da educação e a comunidade escolar; 
e) Identificar e encaminhar ações formativas quando verilicadas fragilidades no desempenho das atividades profissionais dos 

servidores subordinados; 
f) fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a pluralidade cultural e a 

formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo; 
g) Planejar e organizar reuniões com os gestores das unidades escolares e demais servidores, conforme dinâmica do ano letivo e 

eventuais necessidades; 
h) Supervis ionar o processo de matricula e rematricula de alunos, detectando necessidades de abertura e fechamento de salas 

para o gerenciamento de demandas; 
i) Orientar e acompanhar o processo de eleição e composição dos colegiados e instituições auxiliares das unidades escolares: 
j) Verificar junto às unidades escolares a necessidade de aquisição de recursos materiais e tecnológicos para o desenvolvimento 

das atividades; 
k) Acompanhar, monitorar e avaliar o Plano Municipal da Educação; 
1) Supervisionar o processo de elaboração de planejamento, replanejamcnto e Atividade de Trabalho Pedagógico; 
m) Auxiliar a equipe escolar na elaboração da proposta pedagógica, acompanhando sua execução. sugerindo reformulações 

quando necessário; 
n) Representar a Secretaria Municipal da Educação cm eventos e reuniões quando solicitado: 
o) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como a legislação pertencente à área: 
p) Ministrar palestras e cursos que divulguem o trabalho da SME, quando solicitado; 
q) Orientar e acompanhar o desenvolvimento de ações voltadas à melhoria da atuação docente e do desempenho dos alunos. cm 

vista das reais necessidades e possibilidades das unidades escolares; 
r) Propor ações para a melhoria da prática docente e do desempenho escolar dos alunos em articulação com os demais 

Departamentos e Divisões da Secretaria Municipal da Educação; 
s ) Assessorar as equipes escolares na interpretação e cumprimento de textos legais e na verificação de documentação escolar; 
t) Apreciar e emitir parecer sobre as condições necessárias para autorização de abertura, manutenção e fechamento de classes e 

ou turmas; 
u) Anal isar e propor a homologação de documentos que organizam a unidade escolar. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Diretor de Divislo de Acompanhamento de Entidades Conveniadas e Particulares 

CARGO EM COMISSÃO: Diretor de Divisão 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias. 
REFERÊNCIA SALARIAL: Referência C-27 dos Técnicos + Gratificação de 40% da mesma referencia ou vencimento do 
cargo efetivo + gratificação sobre a mencionada função de confiança ou sobre o vencimento de seu cargo efetivo - Lei nº 
59751201 O, alterado pela Lei nº 6 145/20 11 . 

1 - São funções essenciais: 
Coordenar os trabalhos no âmbito de sua Divisão; 
Prestar assessoramento direto e imediato ao Diretor de Departamento e ao Secretário Municipal da Educação no que se refere 
ao acompanhamento e a efetivação das normas educacionais nas Organiz.ações da Sociedade Civi l (OSCs) - Creches 
Conveniadas e nas Escolas Particulares de Educação Infantil do Município de Bauru; 
Supervisionar, orientar e assessorar ações pedagógicas, oferecendo apoio aos diretores e coordenadores pedagógicos das 
Organizações da Sociedade Civil (OSCs) - Creches Conveniadas e as Escolas Particulares de Educação Infantil do Município de 
Bauru; 
Avaliar as Seções subordinadas, as Organiz.ações da Sociedade Civi l (OSCs)- Creches Conveniadas e as Escolas Particulares de 
Educação Infantil do Município de Bauru, propondo e discutindo com as equipes, soluções para eventuais problemas; 
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito de sua divisão e decidir aquelas de sua competência. 

li - As funções detalhadas se classificam em: 
a) Supervisionar e orientar o trabalho no âmbito de sua divisão; 
b) Orientar os servidores subordinados quanto às nonnas e legislações educacionais vigentes: 
e) Orientar diretores e coordenadores pedagógicos das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) - Creches Conveniadas e d<b 

Escolas Particulares de Educação Infantil, supervisionadas pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Bauru 
sobre nonnas e legislações educacionais vigentes; 

d) Manifestar em s ituações de conflitos entre profissionais das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) - Creches Conveniadas 
e das Escolas Particulares de Educação Infantil do Município de Bauru, quando provocado; 

e) Colaborar com a apuração de denúncias relativas ao funcionamento irregular das Organiz.açõcs da Sociedade Civil (OSCs) -
Creches Convcniadas e das Escolas Particulares de Educação Infantil do Município de Bauru; 

f) Viabilizar a participação dos profissionais das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) - Creches Convcniadas nas ações 
fonnativas oferecidas pelo Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas Educacionais - DPPPE; 

g) Fomentar a construção de um s istema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a pluralidade cultural e a 
fonnação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo; 

h) Administrar as vagas disponibilizadas por meio de convênios com as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) - Creches 
Conveniadas; 

i) Receber, analisar e orientar sobre a documentação de credenciamento para autorização de abertura e funcionamento de novas 
Unidades de Creche das Organiz.ações da Sociedade Civil (OSCs) - Creches Convcniadas e das Escolas Particulares de 
Educação Infanti l do Municipio de Bauru; 

j) Vistoriar, avaliar as condições f1sicas do local e propor a homologação de documento para autorização do funcionamento de 
novas Unidades de Creche das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) - Creches Conveniadas e das Escolas Particulares 
de Educação Infantil do Munieipio de Bauru; 

k) Assessorar e orientar os diretores e coordenadores pedagógicos das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) - Creches 
Convcniadas e das Escolas Particulares de Educação Infantil do Município de Bauru, quanto a procedimentos pedagógicos, 
supervisionando a efetivação do Plano de Trabalho e do Projeto Político Pedagógico; 

1) Planejar e executar reuniões com diretores e coordenadores pedagógicos das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) -
Creches Conveniadas para orientar quanto às questões pedagógicas e administrativas pontuais: 

m) Colaborar com a apuração de denúncias sobre o funcionamento irregular de Creches e ou Escolas Particulares de Educação 
Infantil do Município de Bauru; 

n) Acompanhar, monitorar e avaliar o Plano Municipal da Educação; 
o) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado; 
p) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como a legislação pertencente à área; 
q) Ministrar palestras e cursos que divulguem o trabalho da SME, quando solicitado; 
r) Assessorar as equipes escolares das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) - Creches Conveniadas e das Escolas 

Particulares de Educação Infantil do Município de Bauru quanto a interpretação e cumprimento de textos legais e na 
verificação de documentação escolar; 

s) Propor ações para melhorias no âmbito de sua seção, cm articulação com os demais Departamentos da Secretaria Municipal 
da Educação. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Departamento de Educação Infantil 
Divisão de Acompanhamento de Entidades Conveniadas e Particulares 

Chefias subordinadas 

Chefe de Sedo de Entidades Conveniadas 

Função de C onfiança : Chefe de Sedo 
ESCOLARIDADE: Ens ino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias. 
REFERÊNCIA SALARIAL: Gratificação de 20% do vencimento de seu cargo efetivo - Lei nº 5975/201 0. 

1 - São funções essenciais: 
Assessorar o Diretor de Divisão, Diretor de Departamento e o Secretário Municipal da Educação no que se refere às demandas 
pertinentes à sua área de atuação; 
Acompanhar a efetivação das nonnas educacionais no que se refere às Organizações da Sociedade Civil (OSC) - Creches 
Conveniadas do Município de Bauru; 
Orientar e Assessorar, juntamente com o Diretor de Divisão ações pedagógicas de apoio aos diretores e coordenadores 
pedagógicos das Organizações da Sociedade Civi l (OSC) - Creches Conveniadas do Municfpio de Bauru, no âmbito de sua 
seção; 
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir aquelas de sua competência; 

li - As funções detalhadas se classificam em: 
a) Executar o trabalho no âmbito de sua seção; 
b) Contribuir com o Diretor de Divisão acompanhando o trabalho realizado pelas Organizações da Sociedade Civil (OSCs) -

Creches Conveniadas; 
e) Analisar e orientar o preenchimento de documentação, o Plano de Trabalho e o Projeto Polltico Pedagógico das 

Organ izações da Sociedade Civi l (OSCs) - Creches Conveniadas; 
d) Orientar, juntamente com o Diretor de Divisão, os diretores e coordenadores pedagógicos sobre proced imentos pedagógicos, 

supervisionando a efetivação do Plano de Trabalho e do Projeto Político Pedagógico das Organizações da Sociedade Civi l 
(OSCs) - Creches Conveniadas do Município de Bauru; 

e) Levantar, tabular e analisar os dados pertinentes às Organizações da Sociedade Civil (OSCs) - Creches Conveniadas do 
Município de Bauru, contabilizando-os para fins de análise e regulação de vagas disponíveis; 

f) Administrar cm conjunto com o Diretor de Divisão. as vagas disponibilizadas por meio de convênios com as Organizações da 
Sociedade Civil (OSCs) - Creches Conveniadas; 

g) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a pluralidade cultural e a 
fonnação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo; 

h) Colaborar com a apuração de denúncias relativas às Organizações da Sociedade Civil (OSCs) - Creches Conveniadas do 
Município de Bauru que funcionam irregularmente; 

i) Planejar e organizar, j untamente com o Diretor de Divisão, reuniões com diretores e os coordenadores pedagógicos das 
Organizações da Sociedade Civil (OSCs) - Creches Conveniadas do Município de Bauru, para orientar quanto às questões 
pedagógicas e administrativas pontuais . 

j ) Representar a Secretaria Municipal da Educação cm eventos e reuniões quando so licitado; 
k) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como à legislação pertinente à área; 
1) Propor ações para melhorias no âmbito de sua seção. em articulação com os demais Departamentos e Divisões da Secretaria 

Municipal da Educação. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Chefe de Seclo de Escol•s Particulares de Educaclo lnfHtil 

Funçlo de Confiança: Chefe de Sedo 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horH mensais e ou 08 (oito) horas di,rias. 
REFERÊNCIA SALARIAL: Gratificação de 20% do vencimento de seu cargo efetivo - Lei nº 5975/20 1 O. 

1 - Slo funções essenciais: 
Assessorar o Diretor de Divisão, Diretor de Departamento e o Secretário Municipal da Educação no que se refere às demandas 
pertinentes à sua área de atuação; 
Acompanhar• elaboração e efetivação do Projeto Político Pedagógico referente às Escolas Particulares de Educação Infantil do 
Municipio de Bauru, juntamente com o Diretor de divisão. 
Orientar e •ssessorar, juntamente com o Diretor de Divisão, ações pedagógicas de apoio aos diretores e coordenadores 
pedagógicos das Escolas Particulares de Educação Infantil do Municipio de Bauru, no âmbito de sua seção; 
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir aquelas de sua competência; 

li - As funções det•lhadas se classificam em: 
a) Executar o trabalho no âmbito de sua seção; 
b) Contribuir com o Diretor de Divisão, supervis ionando o trabalho desenvolvido nas Escolas Particulares de Educação Infantil; 
e) Analisar e orientar, juntamente com o Diretor de Divisão, o preenchimento de documentação, o Plano de Trabalho e o 

Projeto Político Pedagógico das Escolas Particulares de Educação Infantil; 
d) Orientar, juntamente com o Diretor de Divisão, os Diretores e Coordenadores Pedagógicos sobre procedimentos 

pedagógicos, supervis ionando a efetivação do Plano de Trabalho e do Projeto Politico Pedagógico das escolas particulares de 
Educação Infantil ; 

e) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a pluralidade cultural e a 
formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo; 

f) Colaborar com a apuração de denúncias relativas às Escolas Particulares de Educação Infantil do Município de Bauru que 
funcionam irregularmente; 

g) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como à legislação pertinente à área; 
h) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solici tado; 
i) Propor ações para melhorias no âmbito de sua seção, cm articulação com os demais Departamentos e Divisões da Secretaria 

Municipa l da Educação. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

MMlllll 

DEPARTAMENTO DE PLANEJAM ENTO, PROJETOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS. 

Diretor de Departamento Departamento de Planejamento. Projetos e Pesquisas Educacionais 

CARGO EM COMISSÃO: Diretor de Departamento 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas di,rias. 
REFERÊNCIA SALARIAL: Referencia C-20 do Quadro de Cargos cm Comissão - ANEXO VIII da lei nº 5975/2010 alterado 
pela Lei nº 6145/201 1. 

1 - Slo funções essenciais: 
Dirigir o departamento prestando assessoramento direto e imediato ao Secretário Municipal da Educação no que se refere à 
organização e efetivação das políticas públicas educacionais junto às Unidades Escolares de Educação Infantil, Ensino 
Fundamental, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos. 
Planejar e implementar, em conjunto com as Divisões, ações educacionais e processos de avaliação, com vistas a atingir metas 
qualitativas nas unidades escolares; 
Coordenar o assessoramento e a supervisão pedagógica, prestada às unidades escolares repeitando as especificidades dos 
diferentes níveis e modalidades de ensino; 
Avaliar as Divisões do departamento, propondo e discutindo com a equipe, medidas saneadoras dos problemas; 
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir, aquelas de sua competência; 

li - As funções detalhadas se classificam em: 
a) Supervisionar e orientar o trabalho dos integrantes do seu departamento, identificando prioridades; 
b) Orientar os servidores da educação quanto às normas e legislações educacionais vigentes; 
e) Implementar junto ás unidades escolares normas e legislações educacionais; 
d) Mediar, conflitos entre profissionais da educação e comunidade escolar e apresentar ás autoridades competentes quaisquer 

irregularidades: 
e) Propor intervenções e ações formativas quando identificadas fragilidades no desempenho das atividades profissionais dos 

servidores subordinados; 
l) Prestar informações institucionais quando solicitado: 
g) Prestar informações sobre o desempenho de cada servidor subordinado, quando solicitado: 
h) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado; 
i) Ministrar palestras e cursos que divulguem o trabalho da SME, quando solicitado; 
j) Verificar junto às divisões a necessidade de aquisição de recursos de diferentes naturc1.as para o desenvolvimento das 

atividades; 
k) Verificar, em conjunto com as divisões, as demandas para formação continuada; 
I) Manter-se atuali1.ado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como a legislação pertencente á área; 
m) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a pluralidade cultural e a 

formação para a cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo; 
n) Planejar e organizar, juntamente com as divisões subordinadas, reuniões conforme dinâmica do ano letivo e eventuais 

necessidades: 
o) Propor intervenções e ações pedagógicas com vista a atingir ou melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB); 
p) Atuar diretamente nos processos de e laboração e implementação de políticas públicas educacionais; 
q) Acompanhar, monitorar e avaliar o Plano Municipal da Educação. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS 

Diretor de Divislo de Coordenado de Áreas 

CARGO EM COMISSÃO : Diretor de Divisão 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias. 
REFERÊNCIA SALARIAL: : Referencia C-27 dos Técnicos+ Gratificação de 40% da mesma referencia ou vencimento do 
cargo efetivo + gratilicação sobre a mencionada função de confiança ou sobre o vencimento de seu cargo efetivo - Lei nº 
5975/201 O, alterado pela Lei nº 6145/201 1. 

1 - Sio funções essenciais: 
Dirigir a Divisão prestando assessoramento direto e imediato ao Diretor de Departamento no que se refore à organização e 
efetivação de políticas públicas educacionais junto às Unidades Escolares de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação 
Especial e Educação de Jovens e Adultos; 
Planejar, implementar e avaliar, em articulação com o Diretor de Departamento, Coordenações de Área e Seções subordinadas, 
ações de envolvam a divisão com vistas a atingir metas qualitativas nas unidades escolares; 
Orientar, Supervisionar e avaliar o trabalho dos coordenadores das diversas áreas do conhecimento, quanto assessoramento 
pedagógico prestado às unidades escolares; 
Assessorar e orientar pedagogicamente as unidades escolares, repeitando as especificidades dos diferentes níveis e modalidades 
de ensino; 
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito de sua divisão e decidir aquelas de sua competência. 

li - As funções detalhadas se classificam em : 
a) Supervisionar, orientar e executar o trabalho no âmbito de sua divisão; 
b) Orientar os servidores subordinados quanto às normas, legislações e referenciais vigentes; 
e) Planejar e executar ações de orientação pedagógica, de acordo com as demandas do Sistema Municipal de Ensino; 
d) Assessorar a Secretaria da Educação no desenvolvimento de ações para aprimoramento da qualidade educacional do Sistema 

Municipal de Ensino. 
e) Orientar os coordenadores das diferentes áreas do conhecimento sobre os referenciais norteadorcs da prática pedagógica. 

atendendo aos diferentes níveis e modalidades de ensino; 
f) Auxiliar a equipe escolar na elaboração da proposta pedagógica, acompanhando sua execução e sugerindo reformulações, 

quando necessário; 
g) Orientar pedagogicamente o processo de elaboração de planejamento, replanejamento e Atividade de Trabalho Pedagógico; 
h) Acompanhar, monitorar e avaliar o Plano Municipal da Educação; 
i) Acompanhar e orientar os gestores e docentes no monitoramento e análise dos dados do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB); 
j) Auxiliar os gestores na elaboração de planos de ação para o alcance das metas relativas aos indices de qualidade na educação; 
k) Fomentar a construção de um sistema de ens ino inclusivo, politicamente comprometido com a pluralidade cultural e a 

formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo; 
1) Propor ações para a melhoria da prática docente e do desempenho escolar dos alunos cm articulação com os demais 

Departamentos da Secretaria Municipal da Educação; 
m) Planejar e organizar reuniões com os gestores e docentes, conforme eventuais necessidades referentes às diversas áreas do 

conhecimento; 
n) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado; 
o) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como a legislação pertencente à área; 
p) Ministrar palestras e cursos que divulguem a Secretaria Municipal da Educação, quando solicitado; 
q) Propor ações para melhorias no âmbito de sua divisão, cm articulação com os demais Departamentos da Secretaria Municipal 

da Educação. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS 
DIRETOR DE DIVISÃO DE COORDENAÇÃO DE ÁREAS 

Coordenaclo de 'rea do DPPPE 
Funçdo caracterizada como Chtfia de Seçdo constante da Lei n• 6.21712011, anigo-1" parágrafo/", 

Função de Confiança: Chefe de Sedo 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias. 
REFERtNCIA SALARIAL: Gratificação de 20% do vencimento de seu cargo efetivo - Lei nº 5975/2010. 

1 - Slo funções essenciais: 
Coordenar a área de conhecimento de sua atuação, prestando assessoramento direto e imediato ao Diretor de Departamento. 
Diretor de Divisão, gestores e docentes das Unidades Escolares; 
Acompanhar a efetivação das normas e políticas públicas educacionais junto às Unidades Escolares de Educação Infanti l, 
Ensino Fundamental, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos. 
Planejar, executar e avaliar, em conjunto com o Diretor de Departamento, Diretor de Divisão, e Seções, as ações de formação 
continuada com vistas a atingir metas qualitativas nas unidades escolares. 
Assessorar e orientar pedagogicamente os gestores e docentes quanto ao processo de ensino e aprendizagem, respeitando as 
especificidades dos diferentes níveis e modalidades de ensino. 
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito de sua coordenação de área e decidir aquelas de sua competência. 

li - As funções detalhadas se classificam em: 
a) Assessorar a Secretaria da Educação no desenvolvimento de ações para aprimoramento da qualidade educacional do Sistema 

Municipal de Ensino; 
b) Fomentar a construção de um s istema de ens ino inclusivo. politicamente comprometido com a pluralidade cultural e a 

formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo; 
e) Planejar, executar e acompanhar ações formativas de acordo com as demandas do Sistema Municipal de Ensino; 
d) Orientar gestores e docentes sobre as normas, legislações educacionais e referenciais teóricos orientadores da prática 

pedagógica., atendendo aos diferentes níveis e modalidades de ensino; 
e) Auxiliar a equipe escolar na elaboração da proposta pedagógica., acompanhando sua execução e sugerindo reformulações. 

quando necessário; 
f) Orientar a e laboração de planejamento, replanejamento e Atividade de Trabalho Pedagógico. 
g) Orientar e acompanhar o desenvolvimento de açõr.s voltadas à melhoria da atuação docente e do desempenho dos alunos cm 

vistas das reais necessidades e possibilidades das unidades escolares; 
h) Propor ações para melhoria da prática docente e o desempenho escolar dos alunos cm articulação com os demais 

Departamentos da Secretaria Municipal de Educação; 
i) Acompanhar e orientar os gestores e docentes no monitoramento e análise dos dados do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB); 
j) Auxiliar os gestores na elaboração de planos de ação para o alcance das metas relativas aos índices de qualidade na educação; 
k) Acompanhar, monitorar e avaliar as políticas públicas e suas diretrizes para a educação; 
1) Orientar os servidores da Secretaria da Educação quanto às normas e legislações educacionais vigentes; 
m) Planejar e organizar reuniões com os gestores, docentes e demais servidores, conforme eventuais necessidades; 
n) Planejar, executar e acompanhar ações formativas no processo de composição dos colegiados e instituições auxiliares das 

unidades escolares; 
o) Orientar gestores e docentes das unidades escolares quanto à utilização de diferentes materiais didático-pedagógicos; 
p) Representar a Secretaria Municipal da Educação cm eventos e reuniões quando solicitado; 
q) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como à legislação vigente na área; 
r) Ministrar palestras e cursos que divulguem o trabalho da Secretaria Municipal da Educação quando solicitado; 
s) Avaliar projetos e ações de pesquisa e extensão para posterior encaminhamento às unidades escolares; 
t) Divulgar as ações da Secretaria da Educação em eventos científicos relacionados à educação. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas Educacionais 
Diretor de Divisão de formado Continuada 

CARGO EM COMISSÃO: Diretor de Divisão 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias. 
REFERtNCIA SALARIAL: Referencia C-27 dos Técnicos + Gratificação de 40% da mesma referencia ou vencimento do 
cargo efetivo + gratificação sobre a mencionada função de confiança ou sobre o vencimento de seu cargo efetivo - Lei nº 
5975/201 O, alterado pela Lei nº 6145/2011. 

1 - São funções essenciais: 
Dirigir a Divisão prestando assessoramento direto e imediato ao Diretor de Departamento no que se refere à organização e 
efetivação de politicas públicas educacionais junto às Unidades Escolares de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação 
Especial e Educação de Jovens e Adultos. 
Identificar, planejar c executar, em articulação com os demais departamentos da Secretaria Municipal da Educação, ações de 
formação continuada a todos os servidores, de acordo com as demandas do Sistema Municipal de Ensino; 
Avaliar os resultados das ações de formação continuada; 
Assessorar e orientar pedagogicamente as unidades escolares, repeitando as especificidades dos diferentes niveis e modalidades 
de ensino; 
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito de sua divisão e decidir aquelas de sua competência; 

li - As funções detalhadas se classificam em: 
a) Supervisionar, orientar e executar o trabalho no âmbito de sua divisão; 
b) Orientar os servidores subordinados quanto às normas, legislações e referenciais vigentes; 
c) Planejar e executar ações de formação continuada, nas modalidades presenciais e a distância, de acordo com as demandas do 

Sistema Municipal de Ensino; 
d) Assessorar a Secretaria da Educação no desenvolvimento de ações para aprimoramento da qualidade educacional elo Sistema 

Municipal de Ensino. 
e) Orientar gestores, docentes e profissionais de apoio sobre os referenciais norteadores da prática pedagógica, atendendo aos 

diforentes níveis e modalidades de ensino: 
!) Orientar pedagogicamente o processo de elaboração de planejamento, replanejamento e Atividade de Trabalho Pedagógico; 
g) Planejar e encaminhar ações formativas no processo de composição dos colegiados e instituições auxiliares das unidade~ 

escolares; 
h) Acompanhar, monitorar e avaliar o Plano Municipal da Educação; 
i) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a pluralidade cultural e a 

formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo; 
j) Propor ações cm articulação com os demais Departamentos da Secretaria Municipal da Educação para a melhoria do 

desempenho da prática profissional de todos os servidores; 
k) Planejar e organizar reuniões com os gestores, docentes e demais servidores, conforme eventuais necess idades referentes à 

formação continuada; 
1) Representar a Secretaria Municipal da Educação cm eventos e reuniões quando solicitado; 
m) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como a legislação pertencente à área: 
n) Ministrar palestras e cursos que divulguem a Secretaria Municipal da Educação, quando solicitado; 
o) Propor ações para melhorias no âmbito de sua divisão, em articulação com os demais Departamentos da Secretaria Municipal 

da Educação. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Diretor de Divislo de Projetos e Pesquisas Eduucionals 

CARGO EM COMISSÃO: Diretor de Divisão 
ESCOLARIDADE: Ens ino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias. 
REFERÊNCIA SALARIAL: : Referencia C-27 dos Técnicos + Gratificação de 40% da mesma referencia ou vencimento do 
cargo efetivo + grati ficação sobre a mencionada função de confiança ou sobre o vencimento de seu cargo efetivo - Lei nº 
5975/201 O, alterado pela Lei nº 6145/2011. 

1 - São funções essenciais: 
Dirigir a Divisão prestando assessoramento direto e imediato ao Diretor de Departamento no que se refere à organização e 
efetivação de politicas públicas educacionais junto às Unidades Escolares de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação 
Especial e Educação de Jovens e Adultos. 
Orientar, supervisionar e avaliar o processo de submissão, análise, encaminhamento e execução de estágios supervisionados. 
pesquisas e projetos de extensão cm unidades escolares, respeitando os diferentes nlvcis e modalidades de ensino; 
Assessorar e orientar pedagogicamente as unidades escolares. rcpeitando as especificidades dos diferentes níveis e modalidades 
de ensino; 

Opinar sobre as questões e matérias no âmbito de sua divisão e decidir aquelas de sua competência; 
ll - As funções detalhadas se classificam em: 
a) Supervisionar, orientar e executar o trabalho no âmbito de sua divisão; 
b) Orientar os servidores subordinados quanto às normas, legislações e referenciais vigentes relativos a projetos, pesquisa e 

extensão; 
e) Manifestar-se quando provocado, em situações de conflitos entre profissionais da educação, desde que pertinentes à sua 

divisão; 
d) Orientar e supervis ionar o íluxo de projetos institucionais. de pesquisa e extensão encaminhados as unidades escolares: 
e) Orientar e supervisionar o íluxo de estágios curriculares nas unidades escolares; 
f) Assessorar a Secretaria da Educação no desenvolvimento de ações para aprimoramento da qualidade educacional do Sislt!ma 

Municipal de Ensino. 
g) Orientar servidores/munícipes sobre os referenciais norteadores do ensino, pesquisa e extensão; 
h) Acompanhar, monitorar e avaliar o Plano Municipal da Educação; 
i) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a pluralidade cultural e a 

formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo; 
j) Propor ações embasadas nos resultados de pesquisa e extensão para a melhoria da prática docente e do desempenho escolar 

dos alunos; 
k) Planejar e organi1.ar reuniões com os gestores, docentes e demais servidores, conforme eventuais necessidades referentes a 

projetos e pesquisa de extensão nas Unidades Escolares; 
1) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado; 
m) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como a legislação pertencente à área: 
n) Ministrar palestras e cursos que divulguem a Secretaria Municipal da Educação, quando solicitado; 
o) Propor ações para melhorias no âmbito de sua divisão, cm articulação com os demais Departamentos da Secretaria Municipal 

da Educação. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Diretor de Divislo de Proletos e Pesquisas Educacionais 
Chefias de Seç4o Subordinadas 

Funçlo de Confiança: Chefe de Sedo 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 

Chefe de Sedo de Projetos 

JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas di,rias. 
REFERÊNC IA SALARIAL: Gratificação de 20% do vencimento de seu cargo efetivo - Lei nº 5975/20 l O. 

1 - Slo funções essenciais: 

Assessorar o Diretor de Divisão, Diretor de Departamento e o Secretário Municipal da Educação no que se refere às demandas 
pertinentes à área de atuação; 
Acompanhar a efetivação das nonnas e políticas públicas educacionais junto às Unidades Escolares de Educação Infantil, 
Ensino Fundamental , Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos. 
Planejar, desenvolver e avaliar, em conjunto com o Diretor de Divisão, com o Diretor de Departamento, bem como as 
Coordenações de Áreas, ações de envolvam a Seção com vistas a atingir metas qualitativas nas unidades escolares. 
Receber e analisar projetos institucionais para possível encaminhamento às unidades escolares, respeitando as especificidades 
dos diferentes níveis e modalidades de ens ino. 
Orientar, supervisionar e avaliar os projetos implantados nas unidades escolares, respeitando as especificidades dos diferentes 
níveis e modalidades de ensino. 
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito de sua seção e decidir aquelas de sua competência. 

li - As funções detalhadas se classificam em: 
a) Executar o trabalho no âmbito de sua seção; 
b) Orientar os servidores quanto às nonnas, legislações e referenciais vigentes; 
c) Manifestar-se, quando provocado em situações de confli tos entre profissionais da educação, desde que pertinente à sua seção, 
d) Receber e analisar projetos institucionais para possível encaminhamento às unidades escolares, respeitando as especificidades 

dos diferentes níveis e modalidades de ensino; 
e) Supervisionar e orientar a execução dos projetos nas unidades escolares com vistas a alcançar metas qualitativa<>; 
1) Avaliar os resultados e impactos dos projetos implantados nas unidades escolares. 
g) Pesquisar editais e projetos institucionais pertinentes às unidades escolares, respeitando as especificidades dos diferentes 

níveis e modalidades de ensino; 
h) Planejar e executar ações fonnativas, inclusive aquelas cm horários de Atividade de Trabalho Pedagógico. 
i) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a pluralidade cultural e a 

fonnação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo; 
j) Verificar a necessidade de aq uisição de recursos de infraestrutura e materiais necessários ao desenvolvimento dos projetos de 

acordo com as demandas das unidades escolares; 
k) Planejar e organizar reuniões com os gestores, docentes e demais servidores, confonne eventuais necessidades; 
I) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado; 
m) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como à legislação pertinente à área; 
n) Ministrar palestras e cursos que divulguem a Secretaria Municipal da Educação, quando solicitado; 
o) Propor ações para melhorias no âmbito de sua seção, em articulação com os demais Departamentos da Secretaria Municipal 

da Educação. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Chefe de Seçlo de Pesquisas Educacionais 

1 - São funções essenciais: 
função de Confiança: Chefe de Seção 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias. 
REFERÊNCIA SALARIAL: Gratificação de 20% do vencimento de seu cargo efetivo - Lei nº 5975/2010. 

Assessorar o Diretor de Divisão, Diretor de Departamento e o Secretário Municipal da Educação no que se refere às demandas 
pertinentes à área de atuação: 
Acompanhar a efetivação das normas e políticas públicas educacionais junto às Unidades Escolares de Educação Infantil. 
Ensino Fundamental, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos. 
Planejar, desenvolver e avaliar, em conjunto com o Diretor de Divisão, com o Diretor de Departamento, bem como as 
Coordenações de Áreas, ações de envolvam a Seção com vistas a atingir metas qualitativas nas unidades escolares. 
Receber e analisar solicitações de estágio supervis ionado e projetos de pesquisa e extensão para possível encaminhamento às 
unidades escolares, respeitando as especificidades dos diferentes níveis e modalidades de ensino. 
Orientar, supervisionar e avaliar os estágios e projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos nas unidades escolares, 
respeitando as especificidades dos diferentes níveis e modalidades de ensino. 
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito de sua seção e decidir aquelas de sua competência. 

li - As funções detalhadas se classificam em: 
a) Executar o trabalho no âmbito de sua seção; 
b) Orientar os munlcipes/servidores quanto às norma~ e referenciais vigentes para procedimentos pertinentes a pesquisas e 

estágios; 
e) Manifestar-se, quando provocado em situações de confl itos referente a sua área de atuação; 
d) Receber e analisar projetos acadêmicos de pesquisa e extensão para possível encaminhamento às unidades escolares. 

respeitando as especificidades dos diferentes níveis e modalidades de ens ino; 
e) Orientar e supervisionar a execução de projetos de pesquisa e extensão nas unidades escolares com vistas a alcançar metas 

qualitativas; 
1) Avaliar os resultados e impactos das ações de pesquisa e extensão desenvolvidas nas unidades escolares. 
g) Receber e analisar solicitações de estágio curricular supervisionado para possível encaminhamento às unidades escolares. 

respeitando as especificidades dos diferentes níveis e modalidades de ensino; 
h) Acompanhar e orientar a realização dos estágios curriculares supervisionados nas unidades escolares com vistas a alcançar 

meta~ qualitativas; 
i) Avaliar os resultados e impactos dos estágios realizados nas un idades escolares; 
j) Analisar solicitações de convênio para realização de estágio, encaminhados por diversas Instituições de Ensino junto à 

Secretaria da Educação; 
k) Planejar e executar ações formativas relacionadas às normas e procedimentos para elaboração de pesquisas e projetos de 

extensão; 
1) fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a pluralidade cultural e a 

formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo; 
m) Planejar e organi7..ar reuniões com os gestores, docentes e demais servidores. conforme eventuais necessidades de orientação 

para desenvolvimento e avaliação dos projetos de pesquisa e extensão; 
n) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado; 
o) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como à legislação pertinente à área: 
p) Ministrar palestras e cursos que divulguem a Secretaria Municipal da Educação, quando solicitado; 
q) Propor ações para melhorias no âmbito de sua seção, cm articulação com os demais Departamentos da Secretaria Municipal 

da Educação. 
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