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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

"ESTADO DE SÃO PAULO 

PROC. N" __ l Q_~_. f_· {--'Ô.___,___ 

'-F1?:> ~ 
P. 4Í.519/09 

LÉI Nº 5.999, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2.010. 
Dispõe .sobre o Plano de Cargos, ·Carreiras e 
Salário - PCCS, dos· servidores específicos dá área . 
da educação do· município; bem como reenquadra 
os respectivos cargos, reconfigura as carreiras, cria 
nova grade salarial, dispõe sobre a cessação ·do. 
pagamento das gratificações e ·adicionais e institui 
jornadas de trabalho. · 

FOLHAS 

•. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei'Orgânica do Município de Bauru, faz 
saber que a Câmara Municipal aP.rovoti e ele sanciona e promulga a se~uinte lei: 

Art. !º 

§ !º 

Art. 2° 

' 

TÍTULo"I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

fica instituído o Plano de Cargos, Carr~iras e Salári_o - PCCS, q~e P.assa a.regulamentar a situação funcional . . 
dos .servidores legalmente .investidos em cargos públicos de provimento efetivo, nomeados sob o regime 
estatutário; pertencente à área específica da Educação do Município de Bauru, conforme cargos relacionados 
no anexo I. 

O Plano de Cargos, Carreiras e Salário - PCCS, fundamenta-se nas atribuições e responsabilidades previstas 
ná estrutu-ra organizacional do Münicípio, embasadas no Plano Nacional de Desenv·olvimento - PND, na Lei 
de Óiretrizes e Bases da.Ed4cação Nacional - LDBEN, D.iretrizes da Secretaria Municipal da J;\ducação e 
Legislação da Administração. Pública vigente. · 

O Plano de Cargos, Carreiras. e Salário - PCÇS visa prover a Secretaria Municipal da Educação, com 
estrutura de cargos e carreiras organizados, mediante: 

I(_ implementação de um sistema permanente de. capacitação dos pn;ifissionais; 

II - reéonhecimenfo e valorização dos,. profissionais através de critérios que proporcionem igualdade de 
oportunidades, garantindo a qualidade dos serviços prestados à popula~ão. . . . 

Fica criada urna C~missão Interna de PqlíÜca de Àdministração e Remuneração da Edu'cação - CIP ~RÉ, que 
será regulamentada por Decreto Municipal, composta por representantes da Secretaria Municipal da 
Educação,· Si::c,retaria Munieipal . da Administração, Seqetariá'. Municipal de Economia e Finanças e. 
representarites do. Conselho Municipal da Educação, em conformidade com o artigq ·39 da Constituição 
Federal. ~ . 

Parágrafo único. Fica instituído no ~mbito · da Secretaria Municipal da Educação o SIN~ .- Sistema de N_egociação 

Art. 3° 

Permanente, composto por representantes da Administração Municipal· e do Sindicato dos Servidores 
PúbÚcos Municipais - Sinserm, cuja~ reuniões poderão ser provoc~das por quaisquer da~ part1<s. 

TÍTULO II 
DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 

., 

Os princípios e diretrizes que norteiam o Plan6 de Cargos, Carreiras e Salário .: PCCS são: 

I - Universalidade - int.egram o Plano, os servidqres municipais estatutários que ocupam .cargos 
específicos ·da Educação e que participam do processo de trabalho. desenvolvido pela Sectetaria 

·Municipal da Educação; 

II - Equidade .,.. fica assegurado o tratamento _igualitário para os profissionais integrantes dos cargos iguais 
ou assemelhádos, entendido como igualdade de direitos, obrigações e deveres; 

III - Participação na Gestão - para a implantação ou adequáção deste plano às necessidades da Secret11Tia 
Municipal da Educação,' deverá ser observado o princípio da participação bilateral entre os servidores e 
o Órgão Gestor da Educação; · 

IV - C~ncurso Público_ -,é a única forma de ingressar na Carreira eia Educação; 
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Art. 4° 

Art. 5° . 

§ lº 

§ i" 

§ 3º 

. , -. .,. 
V - Publicidade e Transparência - ,todos os fatos e atos administrativos referentes a este Plàno de Cargos, 

' Carreirás ~ Salário - PCCS serão públicos, garaQtindo total e permanei:ite transparência; 

' . 
VI - Isonomia - será asségurado o tratamento remuneratório isonômico para .os ocupantes de cargos 

- idênticos que exijam o mesmo nível de escolaridade, observando-se a igualdade de direitos, deveres e 
ob-rigàções. - \ • . 

-TÍTULO III ' 
DO PROVIMENTO É DA ESTRUTURA DA CARREIRA 

CAPÍTULO I 
DO PROVIMENTO 

,. 

O provimento de. cargos efetivos, compreendendo-se os atos administrativos pelos quais esses são 
preenchidos, dar-se-á obrigatoriamente . mediante Concurso Público de Provas e ou Provas e Títu}os, 
ressalvados os cargos de livre exoneração e nomeação. 

É vedada a passag~m do servidor de um c~go para out~o, sem concurso público. 

·À partir da vigência da ·presente lei o desenvolvimento na carre'ira do magistério rnunicipaJ .dar-se-á por 
prómoção, por progressão e por acesso. 

. ~ . 
· A carreira do magistério muni.cipal será composta pelas seguintes catego.rias: 

1 - · Jovens e Adultos:. 

II -

a) ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PRQFESSOR SUBSTITÚTO DE. 
EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS; . 

b) ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSiCA -
JOVENS E~ADULTOS; . . . 

c) ESPECIALISTA EM OESTÃO ESCOLAR - DIRETOR oi;: ESCOLA DE JOVENS E 
ADULTOS. 

Especial: _ 
a) E_SPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SÚBSJITUTO bE 

EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL; '· 
b) ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO PROFESSOR ~E EDUCAÇÃO BÁSICA 

ESPECIAL. 
, 

III - Fundamental: 
a) 

b) 

c) . 

IV - Infantil: 
a) 

b) 

··c) 

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR 'SUBSTITUTO DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDAMENTAL; 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA -
FUNDAMENTAL; . . 

ESPECIALISTA EM GESTÃO ESCOLAR - DIRETOR DE .. ESCOLA OE ENSINO 
FUNDAMENTAL i. 

ESPECIALISTA EM' EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR. SUBSTITUTO DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA- INFANTIL; . 

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO- PROFESSOR DE.EDUCAÇÃO BÁSICA 
-INFANTIL; 
ÉSPECIALIST A ÉM GESTÃO ESCOLAR..,, DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL. . 

O acesso é a passagem de um cargo para outro da carreira do magistério imediatamente superior. 

As regras de acesso à carreir~ do m~gistério municipa1 serão estabelecidas por decreto, compreendendo no 
mínimo.as seguintes condições,: . . 
1 - Possuir no mínimo 5 (cinco) anos de efetivo exercicio na carreira; . . , 
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Art. 7° 

..... 

Art. 8º. 

Art. 9° 

II - Ocupar o cargo imediatamente abaixo na carreira; 

III.- Obter avaliação de desempenho "satisfatóri"a; 
.. 

IV - Preenéher os requisitos do cargo imediatamente superior; 

V- Ser aprovado em.Cçmcurso de.Provas e Títulos. 

CAPÍTU~O II 
DA ESTRUTURA DA CARREIRA 

Os cargos previstos no Plano de Cargos, Carreiras e.Salário - PCCS, que exijam competência para atuàr nas 
·áreas de docência e de suporte pedagógico, como de direção, planejamento, inspeção, ·supervisão, orientação, 
coorden'ação educacional e apoio educacional, exercidos· no âmbito- das Unidades Escolares da Educação 
Básica em suas diversas etapas e modaiidades e com formação determinada pela Legislação vigente, são 

·assim denominados: ' 

1 - Assistente de ServiÇos na Escola - compreendendo os cargos nas disciplinas de natureza de nível 
assi,stente, cujo exercício exija no mínimo o ensincr fundamental completo e que realizam. atividades 
_sob supervisão; 

II-

m-

Agente Educacional - compreendendo os cargos nas disciplinas de natureza. de. nível médio, cujo 
exercício exija o ·ensino médio completo, profissionálizante óu não, e que realizam atividades sob 
supervisão; 

. . 
.'Especialista em Educação Adjunto, compreendepdo os antigos cargos' de professores substitutos e 
professores I, cujo cargó é de natureza técnic!l, correspondente à profissão regulamentadà em -Lei 
Federal, cujo exercício exija no mínimô formação em nível médio (magistério) ou normal superiór, ou 
superior em pedagogia cóm habilitação nas séries iniciais para o" ensino fundamental (1 º ao 5° ano e 
EJA - ciclo I ), habilitação em Educação Infantil, para a Educação Infantil e habilitação em EducaÇão 
Especial para a Educ~ção Especial e licenciatura plena nas disciplinas correspondentes ao currículo 
da Educâção Básica (6° ao 9° ano e EJA- ciclo' II), · · 

IV - Especia,lista em Educação - compreendendo o cargo de natureza técnica, correspondente à profissão 
r'egulamentada em Lei· Federal, cujo exercício exija no mínimo formação em nlvel médio 
(M<,lgistério ), 01:1 normal superior, ou superior em Pedagogia com habilitação nas séries iniciais para o 
Ensino Fundamental ( 1° ao 5° ano e- EJA - ciclo I), habilitação em Educação Infantil, para a 
Educação Infantil e habilitação em Educação Especial para a Educação Especial e licenciatura plena 
nas disciplinas correspondentes ao currículo da ~ducação Básica (6º ao 9° ano e EJA .- ciclo "II); 

V - Especialista em Gestão Escolar - Compreendendo os cargos de natureza técnica, correspondente à 
profissão regulamentada em 1·ei federá!, cujo exercício exija formação de nível superior com · 
licencíatura plena em p~dagogia, ou curso noftpal superior com pó$-graduação. - lato sensu - · em · 
gestão escólar.de, no mínimo, 1.000 (mil) hor~s, ou mestrado ou doutorado em Educação. 

Os cargos terão seus. perfis. profissionais e suas denominações, "conforme anexos de II· a VI e integrarão o 
Plano de Cargos, Carreiras ·e Salário 7 PCCS através de enquadramento em conformidade com o agexo VIII, 
sendo vedada à transposição de cargos. · 

Os cargos discriminados nos anexos de II a VI classificam-se de acordo corri o nível de ensino, cujas classes 
são compostas por níveis de salá~io base reajustáveis, estabelecidos por interníveis, cuja grade salarial se 
encontra especificada no anexo VII: · 

' 
1 - ' Para os cargos de Assistentes de Serviços na Escalá: 

Classe A - Ensino Técnico/Tecnólogo Graduado; 
Classe B - Ensino Médio Completo/Técnic,o; • 
Classe C - Ensino Fundamental Completo. 
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Art. 10 

II -

III -

Para os cargos de Agentes Edúcacionais: 
· Classe A-Tecnólogo Graduado/Ensino Superior; 

Classe B - Ensino Técnico Completo/Tecnólogçi Graduado; 
Cla:;se C - Ensino Médio Completo.· 

Para os cargos de Especialistas eµi Educação Adjuntos. 1 

Classe A - Ensi.no Superior com Pós-graduação Stricto Sensú em Educação; 
ClasseB - Ensino Superior com Pós-graduação Lato Sénsu em Educação; 
Classe e: Ensino Superior completo (pedagogilj) e Ensino Superior completo com licenciatura plena 

em áreas específicas correspondentes ao currículo da Educação Básica do 6° ao 9° ano 
para atuar do 6° ao 9° e EJA (ciclo II); . · 

' Classe D - Ensino Médio .CM.agistério) ou Superior (Pedagogia) incompleto. 

IV - Para o Cargo de Especialistas em Educação: 
Cla~se A - Ensino Superior com Pós:graduação Strii::to Sensu em Educação; 
Classe B - Ensino Superior com Pós-graduação Lato Sensu em Educação; 
Classe C - Énsino Superior completo·(pedagogia) e Ensino Superior completo com licenciatura plena 

em áreas específica~ correspondentes ao currícuJo da Educação Básica do .6º ao 9° ·ano 
para atuar do 6° ao 9° e EJA (ciclo II);. . · 

'classe D-.Ensino Médio (Magist~rio) ou Superior (Pedagogia) incompleto. 

V - · Para os cargos de Especialistas em Gestão Escolar: · 
Classe A- Ensino SUperior com Pós-graduação StrictoSenst{ em Educação;' 
Classe B ,-- Ensino Superior com Pós-graduação Lato Sensu em Educação. 
Classe C - Ensino Superior (Pedagogia)· com' Hàbilitação em Administração Escolar ou Ensino 

, Superior em área afim à Educação, com curso de pós-graduação em Gestão Escolar de, 
· no mípimo, l 000 horas, · 

O valor inicial de cada classe salarial correspondente aos cargos sêrá cqnsideràdo como refer~ncia básica para 
as progressões hÔrizontais e promoções verticais, de acorct'~ com o estabelecido no ariexo VII. 

TÍTULO IV 
DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA, DA PROGRESSÃO, DA PROMOÇÃO, DO PROGRAMA DE 

Art. 11 

Art. 12 

Art. 13 

Art. 14 

. CAPACITAÇÃO E DO APERFEIÇOAMENTO . 

. CAPÍTULO I 
DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA 

O Plano ?e Desenvolvimento na Carreira (~DC) d~verá S!.'.r consubstanciado, de acordo çon:i: 

I - Plano de inetas institucionais; 

II - Plano de metas das Unidades Escolares; 

Ili - Plano de metas das equipes. 
.< 

O Desenvolvimento na Carreira é a forma de evolução dentro da grade salarial,.independentemente do biêi;iio, 
no mesmo cargo, através de mecanismos de progressão, a partir da aprovação no estágio .probatório no cargo 
efetivo, levando-se em consideração o tempo de exercício no cargo, a qualificação profissional e.o mérito 
profissional, conforme critérios eStabelecidqs nesta lei. 

O servidor efetivo poderá evoluir na carreira; desde que 'obedecida~· às formas de evoluç~o da presente 'Lei, 
até o .limite da última referência, da últimi:i'classe de cada cargo. . 

CAPÍTULO II 
.DA PROGRESSÃO 

A progressão é a ev~lução' funcional do profissional na carreira, de forma horizontal, de um internível para o 
subse'qüente e poderá ser conqu_istada após a avaliaçã? de est~gio probatório de duas formas: 

~· 4 
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. I - Progressão por Mérito Profissional (PMP), em razão do resultado da avaliação de desempenho e 
estágio probatório favorável dentro da classe na ql!al o servidor estiver enquadrado; 

' . 
• II -

\ 
~rogressã~ por Qualifica~ão Profissional (PQP), em razão de apresentação, de títulos ou cursos, 1 

Art. 15 

§ lº 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 16 

dentro da classe em que o servidor e.stiver enquadrado. 

A progressão por mérito profissional (PMP) dar-se-á de forma horizontal, mediante avaliação de des~mpenho 
e desenvolvimento, a cada três !1-Ilº,~ de efetivo ~xercício no cargo, correspondendo ao acréscimo de um nível 
de vencimento. . .:: 

.A avaliação de desempenho e desenvolvimento do servidor é o processo que adota fatores, parâmetros e 
~metas pré-estabelecidas, visando mensurar o desenvolvimento das ati".idades direeionadas para a consecução 
dos objetivos organizacionais. · 

1 ' ., 

A avaliaçã_o do desempenho do ·servidor de.ve ser abrangente, contemplando: 

I - Os diferentes aspectos da sua formação e os níyeis de complexidade da;; atividades desempenhadas 
pelas equipes de.trabalho; 

II - A capacidade técni~a educac!onal no cpntexto da infraestrutu.ra das Unidades Escolares; 
. ' . 

III - Aavaliação das chefias'imedia.tas e a auto-avaliação do servidor;· 

IV - A repe~cussão dos pro.cessos,de desenvolvimento sobre o· serviço pr~stado à população; 

V - A produtividadé, a qualidade deis se~iços e a pontualidade na entréga destes. . ' 

O Programa de Avaliação de Di:;sempenho e Desenvolvimento (PADO) estabelece critérios capazes de avaliar 
a qualidade dos processos de trabalho de cunho ped,agógtco, contínuo, permanente, crítico, participativo, 
abrangendo de forma integrada o servidor, com sua participação no processo de avaliação interna e externa da 
Secretaria Municipal da Educàção. 

·os critérios pàra avaliação de desempenho e desenv.olvÍl~ento cjo servidor serão elaborados e executados por 
Comissão de Desenvolvimento Funcional (CÓF), designada pela Secretária Municipal de Educação-, que terá 
a incumbência de'observar: 

. . 
- I - Definição metodológica d.os indicadores de avaliação; 

II - Definição de metas çlos serviços e das equipes; 

III - Adoção de modelos e instrumentos que atendam à natureza das atividades, assegurados os seguintes 
princípios: 

' a) legitimidade e transparência do processo de' avaliação; r 
b) periodicidade; 
c) contribuição do servidor para a consecução dos objetivos do órgão'ou Unidades E~colares; 
d) adequação aos conteúdos ocupacionais e as condições reais .. de trabalho, de forma que caso haja 

condições precárias ou adversas de trabalho, não prejudiquem a avaliação; 
e) conhecimento do servidor sobre todas as etapas·da avaliação e do.seu,resultado final; 
f) direit.o de manifestação às instâncias• recursais. ' 

~ 

Art. 17 A avaliação de desempenho e desenvolvimento para fins de mérito profissional será realizada por composição 
de média de pontos anuais, uma vez a cada período de três anos, em conformidade com os ~ritérios que serão 
estabelecidos por Decreto Municipal, apõs a publicaç.ão desta lei. · 

' 
Parágrafo único. As repercussões financeiras decorrentes da progressão por· IJlérito profissiona1 serão concedidas, mediante 

autorização da Secretária Municipal da Educação, subseAUentemente a av.aliação de desempenqo e 
desenvolvimento,_a partir da data em, que o servidor completar o período disposto nçi "caput" deste artigo. 
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Art. 18 

Art. 19 

A progressão por qualificação profissional (PQP) (.lar-se-á de forma horizontal, mediante avaliaÇão de 
desempenho e desenvolvimento-favorável e apresentação.de diplomas eiou certificados de participações em 
cursos, de acordo com ó ai-t. 19 desta Lei, a cada dois anos de efetivo exercício no cargo, correspond.endo ·ao 
acréscimo de um ní~el de vencimento. · . ·, • ' · 

./ 

1 - Sómente serão considerados os cursos dentro do período estipulado pelo "caput" e referendados pela 
Comissão de Desenvolvimento Funcional (CDF); 

II- . Mediante solicitação do profissional, acompanhada dós documentos comprobatórios, será 
enca111inhada à Comissão de Desenvolvimento Funcional, a partir do mês em que completar os 02 
(dois) anos de efetivo exercício, nãq sendo admit~do.pagame~to antecipàdo. 

Para.efeito. de Progressão por Qualificação Profissional - (PQP) ficam estabelecidas às regras abaixo: 

1 - Para o c~rgo de Assistente de Serviços na Eséola: ~ursos de aperfeiçoamento em sua área de atuação 
. ou correlata, cuj~ somatório da carga horária seja. igual ou superior a 40 ( quarénta) horas, gàrante"m 
(após a aprovação rio estágio probatório) a progressão para o nível subseqüente, até o limite do último 
nível de vencimento da classe; 

II - Para o cargo de Agente Educacional: cursos de aperfeiçoamento em sua área de atuação ou correlata, 
cujo s.omatório da carga horária seja igual ·ou, superior a 60 (sessenta) horas, garantem (após a 
aprovação no estágio probatório) a prog~essão para o nível subseqüenté até o limite do último nível. 
de vencimento da classe; -

m.- Para. os eargos de E_specialÍstas em EducaÇão Adjunto e Especiali~tas em Educáção: cursos de 
aperf~içoamento em s~a área·de atuação'9u correlata, cujo somatório da carga horária seja igual ou 1 
superior a 120 (cento e vinte) horas, garantem (após a aprovação no estágio probatório) a progressão 
para o nível subseqüente, até o limite do (Jltimo nível ele venoimento da classe. 

IV- . Pára o cargo de Especialista.em Gestão Escolar: cursos de aperfeiçoamento em sua área de atuação ou 
correlata, cujo somatór\o da carga horária sejá ig'ual ou superior a 120 (cento e vinte) horas, garantem 
(após a aprovação no estágio probatório) a·progressão para o nível' subseqüente, até o limite do último 
níyel de vencimento da classe. 

CA,PÍTULO III 
i>A PROMOÇÃO 

Art. 20 A l."rQi:noção por Qualificação Profissional pór Escolaridade (PQPE) pôderá ser conquistada pelo servidor, de 
forma vertical, a cada cinco anos 'de efetivo exercício no cargo, no 'nível de vencimento correspondente ao 
valor,i~ediatamente superior ao valor percebido" na classe imediatamente superior, dentro do mesmo cargo· 
após titulação, conforme' disposto no ,artigo 9°, incisos 1 a V. 

\ . 
Parágrafo único. Após ter sido assegurada a vantagem por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE), manter-se-á 

inalterada a retribuição'" pecuniária advinda da posição de cada classe a que faz jus o servidor, sendo 
considerada direito pel)soal, e, para tanto, sér complementada a cada avanço adicional, de•acbrdo com os 
critérios estabelecidos. · . . 

Art. 21 O p_rofissional que foi beneficiado. com alteração,de classe· e apresentar ·novo título, respeitando o período 
estipulado po art. 20, ou que se enéontre' na últim~ classe do cargo, poderá utilizar o referido títulô para 
progressão conforme abaixo: · · .. 

1 - Para o~ cargos de Assistente de Seniiços de Escola: 

. a) avanço de seis níveis salariais, correspondendo ao .adicional de 6% (seis por cento) 'para os 
servidores que apres~ntarem, a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo, certificado de 
conclusão de cursq de. educação profissional técnico ou graduado em sua área de atuação ou· 
correlata;" . · 

II - . Para os cargos de Agente Educacional: 

6 " 
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Art. 22 

Art. 23. i 

Parágrafo único. 

a) avanço de st;is níveis salariais, correspondendo ao adicional de 6% (seis por centq) para os 
servidores· que apresentarem, a cada cinco .anos de efetivo exercício no cargo, certificado de 
conclusão de curso de educação profissional de nívei téq1ico em sua área de atuação ou correlata; 

'b) avanço de oito níveis salariais, coi:respondendo ao adicional de 8% (oito por cento) para os 
servidores que apresentarem, a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo, ·certificado de 
conclusão de curso de educação profiss

0

ional no nível tecnólogo ou graduação, em sua:área de· 
atuação ou correlata'; 

c) avanÇo .de ·dez níveis salariais, correspondendo ao adicional de 10%. (dez por cento) .para os 
servidores que apresentarem, a cada cinco anos de éfetivo exercício no cargo, certificado de 
conclusão de curso 'de pós-graduaÇão em sua área de atuação ou correlata. . 

III~ Para o cargo de Especialista em Educação Adjunto, Especialistas:em Educação e Especialistas em 
Gestão Escolar: · . . 
a) avanço de seis níveis salariais, correspondendo ao adicional de 6% (seis por cento) para. os 

servidores que apresentarem, a cada ~inco anos de efetivo dercicio no cargo, certificado de 
.conclusão de curso de póscgraduação LatQ !jensu, em sua.área de atuação ou correlata, c·om carga 

, horária igual ou superior a 360 (trezentas e sessenta) horas; · 
b) . avanço .de oito níveis' salariais, correspondendo ao adicional de 8% (oito por cento) para os 

servidores que apresentarem, a cada cinco anos de· efetivo exercício no cargo, certificado de 
conclusão de curso de pós-graduação Lato Sensu em sua área de atuação ou correlata, com carga 
horária igual ou superior a 900 (novecentas) horas; · 

e) avanço de dez n'íveis salariais, correspondendo ao adicional de 10% (dez por cento) para os 
.servidqres que apresentarem, a cada cinco anos de efetivo exercicio no Cflrgo, certificado de 
conclusão de curso de pós-graduação Lato Sensu em sua área de atuação ou correlata, com carga 
horária igual 01(superior a 1.500 (mil e quinhentas) horas; 

d) ·avanço de doze níveis salariais, correspondendo ao ádicional de 12% (doze por cento) para os 
servidores· que apresentarem, a cadà 'cinco anos de efetivo exercício no cargo: certificado de 
conclusão de curso de pós-graçluação Stricto Sensu nos níveis de mestrado e/ou doutorado 'em 
sua área de atuação ou correlata. 

t 

Contarão, para efeito de evolução na carreira por titulação, os cursos devidamente concluídos, 
regul.amentados púr órgão oficial e/ou competente,. aprovados e homologados pela Comissão de 
Desenvolvimento Funcional (CDF). · 

CAPÍTULO IV 
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO .E APERFEIÇOAMENTO (PCA) 

Caberá a Secretaria,.Municipal .da Educação corp o apoio da Secretaria Municipal da Administração a 
organização, o planejamento, a promoção ~ o -controle· dos cursos ou programas· de capacitação, buséando 
parcerias e realizando convênios necessários, vinculando a realização das qualificações ao·· melhor 
funcionamento do sistema educacional, dentro dos interstícios estabelecidos, assegurando oportunidade de 
participação a todas as'cate_gorias funcionais. · 

O Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento - PCA tem como objetivos: 
a) Conscientizar o Profissional de Educação para a relevância do seu papel, enquantb agente na construção 

do Sistema Municipal da Educação; ' · 
b) Preplll'ar ú Profissional de Educação para desenvolver-se na carreira, objetivando seu engajamento no · 

plano de desenvolvi~ento organizacional do Sistema Municipal da Educação; 
c) Incentivar o Profissional da Educação a mobiJizar todas as suas pótencialidades na tarefa de aprimorar 

constantemente a qualid'ade do ensino oferecido em todas as unidades escolares do munic_!pio. 

. TÍTULO V 
DA GESTÃO DES'I:E PLANO, DA COMISS.ÃO DE.DESENVOLVIMENTO Fl]NCIONAL 

CAPÍTUL0.1 
DA GESTÃO DESTE PLANO 

• 1 ~ 

Art. 24 Compete ao Chefe do Poder Executivo, ou por delegação à Secretária Municipal da Edu.cação, col)1 apoio da 
Secretaria Municipal da Administração: 

.. 
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Art. 25 

Art .. 26 

§ i o , 

-1 7 Decidir propostas de modificações ou regulam~ntos suplementar~s deste plano, propostbs pela 
Comissão Interna de Política de Admifiistração' e Remuneração da Ed(Jcação - CIP ARE; 

II • Autorizar ~ rell-lização de concurso público e seus atos. 
•\ 

Compete à Comissão de Desenvolvimento Funcional (CDF) da Secretarfa integrante deste Plano de Cargos, 
Carreiras e Salário - PCCS cbm apoio da S'ecretaria Municipal da Administração prornover e execi.itar 
programas de desenvolvimento de recurso~ humanos, em beneficio dos servidores ocupantes dos cargos de 
provimento efeÜvo. · • ' . 

CAPÍTULOU 
DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL 

Çoinpete à Comissão ·de ·Desenvolvimento Funcional, acompanh~r, em parceria com a Sycretaiia Municipal 
da Administração, o processo de implantação e desenvol\!iínento do Plano de éargos; Carreiras e Salário ~ 
PCCS, em suas diferentes·etapas;· · 

.A Comissão çle Des~nvolviment~ Furic.ional (CDF) da Secret~ria Municipal da Educação será cri11da através 
de. Decreto pelo Chefe do Executivo Municipal, no prazo máximo .de 30 (trinta) dias após· a publicação do·· 
Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS. e será composta de 2 (dois) representantes indicados pelo 
.Secretá~io Municip.al da Educação, 1 · (um) representante indicado pelo Secretário Municipal da 
Administração, 1 (um) r~presentante· ind,icado pelo Secretário Municipal de Economia e Finanças e 1 (um)' 
representai:te indicado pelo Secretário Municipal dos Negócios Ju~ídicos, e terá as seguintes competências: 

1 . 

I - Avaliar documentação dos servidores encaminhada para evolução na carreira, 'atràvés de 
requerimento protocolado, com base rios critérios de evolução cons~antes nesta Lei; 

II - Prestar informações às autoridades competentes sobre os recursos impetrados pelos servidores; 

' III - Elaborar os critérios para a avali.ação de desenvolvimento do servidor; 

IV - Emitir pareceres conclusivos relativos à evolUÇão na carreira a respeito da aceitação ou recusa dos 
·•títulos para _a concessão de progressão e pron:ioçã~ dó Programa de Avaliação de Desempenho e 

Desenvolvimento (f ADD), preservando-se às ·partes, os. prazos recursais estabelecidos na legislação 
vigentê; · . · · ' · • , 

''• 

v-·: Acompanhar, orientar e assessorar, quando necessário, a. realização· de concursos públicos para 
provimento de cargos abrangidos por este PCCS; 

VI - Acompanhar 'a implantação e mam,\tenção do PCCS. 

A Comissã~ de Desenvolvimento Funcional (CDF), no prazo de 180 (cef1tO « oitenta) dias após a 
promulgação desta lyi, ·elaborará o regulamento do Programa de Avaliação: de Desempenho e 
Desenvolvimento. 

, TÍTULO VI 
D() QUADRO DE PESSOAL, DAS JORNADAS DE.TRABALHO, DA 'NTEGRAÇÃO, DO ENQUADRAMENTO E. DA 

. . . · . GRADE SALARIAL ' . .. . · 

Art.27 

"\ 

CAPÍTULO.! 
DO QUADRO IJE PF;SSOAL 

O Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal da Educação é composto pelos cargos Específicos da. 
Educação, conforme quantitaúvo definido nos anexqs IX, X,· XI, XII e. XIII, devendo a. iotação ser 
e.stabelecida de acordo com a.necessidade do servi.ço. 

1 • 

·. 

. ' 
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Art. 28 

Art. 29 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

Att.30 

.Att. 31 

§ 1 o 

. § 2º. 

CAPÍTULO II 
DAS JORNADAS DE TRABAL.HO 

Os titulares de cargos da área dà Educação a seguir d_iscriminados ficam obrigados· às seguintes jornadas de 
trabal)1o: ' 

I - Especialistas em Educação Adjuntos: jornada básica de 20 (vinte) horas de trabalho semanais, 
prestação de 4 (quatro) horas diárias; · 

II - Especialistas em Educação: jornada básica de 25 (vinte e cinco) horas sei:nanais de trabalho, sendo 20 
(vinte) horas na docência - compreendendo no mínimo 4 (quatro).horas letivas diárias - e 5 (cinco) 
horas de Atividade de Trabalho Pedagógico - ATP, opcional até 31 de dezembro de 2.015, sendo esta 
composta de 3 (três) horas coletivas e de 2 (duas).horas de livre escolha do ,docente; 

III - Assistente de Serviços n11 Escola, Agent.es Educaciona~s e Especialistas em Gestão Escolar: jornada 
~ásica de 40 (quarenta) horas de~trabalho semanais: a P,restaçãq de'8 (oi~o) horas diárias de trabalho. · 

CAPÍTULO III 
DA INTEGRAÇÃO E EN-QUADRAMENTO . . 

_ A integração dos serviqores ocorrerá em conformidade com· o art. 9° e seus respectivos incisos. 

No processo de enquadramento,-observar-se-á á Correlação existente entre o cargo ocupado em data anterio~ à 
vigênciá desta lei e o ~argo :do plano., 

Por ocasião do enquadramento, o setor competente expedirá ficha correspondente informando a nova situação 
fµncional do servidor, inclusive a pecuniária, cabendo recurso no prazo de ,30 (trinta) dias. Findo o prazo, 
dar-se-á ciência da deCi?ãO ao servidor, retornando-se ao prazo inicial para escolha por parte -do mesmõ 
quanto à opção para integraçao ao novo plano. · . (. ' 

- . 
l - Decorrido referido prazo, sem manifestação expressa do servidor, será este integrado nb novo plano;· 

na situação funcional informada na ficha de enquadramento. 

ó servidor que se.en.contrar afastado por motivo de doença, férias e outros, os prazos consignádos no inciso l 
do § 2° deste art. serão computados a partir da data em que reassumir suas funçÇíes. 

' , 

O servidor que nã'o possuir habilitação exigida para a classe no novo cargo, será enquádrado no nível da 
respectiva classe, passando a ter direito à promoção, somente, a partir da data em que comprovar habilitação 
necessária à.investidura do cargo. · -

P·ara os servidores concursados, empossados a partir da promulgação desta· lei, aplicar-se-á O nível de 
- yencimento in~cial _para o cargo e classe correspondenhl à função a que se candidatou. 

Os atuais titulares 'de cargos de provimento efetivo serão-prim~iramente enquadrados neste Plano de' Cargos, 
Carreiras e Salários na carreira, conforme disposto no artigo 9º e anexo 'vm, med_iante contagem de tempo de 
efetivo exercício na carreir~ em q~e se encontravám no plano anterior, instituído pdà Lei Municipal nº 
2.636, de 30 de dezembro de 1.985 e pela Lei Municipal riº 3.373, de 29 de julho de 1.991,_ apurado até a 
data dá publicação da presentê Lei no Diário Oficial do Município,• sendo que o tempo de efetivo exercício · 
na carreira corresponderá ao internível da classe na qual o cargo foi enquadrado. 

' Os Especialistas em Educação Adjuntos e Especialistas em Educação, qtie não possuírem. o ensino superior 
completo na área _de, at4ação, serão enquadradÓs .na classe "D" da grade salarial, constante do anexo VII, 
passando a ter direito à promoção, somente a partir da data em que comprovarem habilitação necessária à 
investidura do cargo. . 

O enquadramento previsto neste artig9 será realizado, exclusivamente, para fins çle -integração do servidor da 
área da educação nas carreiras de que trata esta lei. .. . .. 

9 



. , 

·' . 
'. 

PREFEITURA MUNICIPAL ])E BAURU 

ESTA,DO DE SÃO PAULO 

~ -:·~ G ~rã:{7~ """ ::::1 
Re!Le;n'S999/IO' , ~~;;,2.~~~ 
§ 3º Após 12 (doze) meses da implantação deste PCCS, o servidor com mais de .. 05 (cinco) anos de efetivo 

exercício, na carreira, poderá, mediante apresentação de certificado de conclusão de cursos na áre~ de 
atuação, concorrer á promoção para classe imediatamente superior, conforme disposto nos artigos 20, 21 e 
22, pesde que esses cursos não tenham sido utilizados como requisitos para ingresso no cargo efetivo. 

§ 4º 

. Art. 32 

Art. 33 

Ârt. 34 

§ 1º 

§ 2º 

Art. 35 

Art. 36 

As progre~sõesthorizonta.is e promoções verticafs que fizerem jus os servidores efetivos, serão cakulaqas' a 
partir da referência em que foram enquadrados. . . 

Os certificados. apresentados para enquadramento inicial e ou evolução na carreira não poderão ser 
.reapresentàdos, exceto para· fins de conéúrso público, sob pena de nulidade do ato administrativo que_ 
conceçieu a evolução indevida_. na carreira. .. 

CAPÍTULO 1V 
DA GRADE SALARIAL 

Os valores definidos para. o vencimento base dos cargos propóstos por este Plano foral)l estabelecidos 
··mediante prévia pesquisa de mercado e pisÔ salarial de categorias profissionais que exercem os referidos 

cargos. ' . . . 

Ficam instituídas as. grades salariais das carreiras do Quadro· dos servidores da área da Educação, 
compreendendo as classes, _interníveis e os valores constantes do Ariex.o VII desta lei. 

Na composição ·das Grad~s Salariais ,dos servidores efetivos, observar-se-á, sempre, no míi:imo, o percentual 
de.,!% (uip por cento) e~istente entre o valor de ca~a intemível e de 15% (quinze por cento) entre as class~s. 

Os valores das grades salariais ~erão reajustados á parti~ de janeiro de 2.010, sofrendo as correções e 
valoriz'açõe~ concedidas aos servido_res sempre na mesma data, nos termos da legislação espeçífica. 

f. . ' • 

TÍTULO VII 
DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIO . . 

Aimplantação do p.lano de que trata estalei, far-se-á el\1 três etapas, em conformid.ade com o que segue: 

.I- O enquadramento inicial dos· servidores na presente lei dar-se-á de acordo com o Anexo VIII, com ·· 
base na escplaridade exigida no cargo ocµpado pelo servidor n,o inicio da vigência da lei; 

' . 
II - A implementação da progressão por qualificação" profissional, .de acordo com os títulos e ou 

~ertificadqs apresentados a partir da data da vigência destà lei, sendo qoe a vantagem decorrente 
dessa progressão se dará a parti~ do cumprimento db estágio probatório; 

III - A implantaÇão da progressão 'por mérito profissional, no prazo de·um ano, através do. Programa de 
· Avaliação de Desempenho e Desenvolvimento, sendo que a vantagem decorrente dessa progressão se · 

dará á partir do cumprimento do estágio probatqrio. 

TÍTULO VIII 
DAS TRANSFORMAÇÕES, DAS EXTINÇÕES E DAS ÇRIAÇÕES DE CA:RGOS EFETIVOS 

./· 

·Para élar plena execução ao Plano de Cargos, Carreiras e· Salário! e mantendo seus atúais ocllpantes, ficam 
trar\sfonpados 'os seguintes cargos efetivos: · 

, I ~ de MERENDEIRÀ !.em ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA- MERENDEIRA; 
.. l 

II - de MERENDEIRA II em ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA- MERENDEJRA; 

III - de SERVENTE DE ESCOLA l em ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA-'- SERVENTE DE 
~coc~ · ~ 

IV - de SERVENTE DE ESCOLA II em ASSISTENTE DE SERVIÇOS. NA ESCOLA- SERVENTE DE 
ESCOLA; . . .. 
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V • de OPERADOR DE VACA MECÂNICA I em ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA -
OPERAQOR DE VACA MECÂNICA; 

VI-. de OPERADOR ·DÉ VACA MECÂNICA II em ASSISTENTE DE SERVIÇOS' NA ESCOLA. -
OPERADOR DE \{ACA ~ECÂNICA; 

VII - . de P.ADEIRO Lem ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA- PAPEIRO; 

VIII - de PAI?ElRO II em ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA- PADEIRO; 

IX - de AUXiLIAR ,DE CRECHE J em ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - AUXILIAR DE 
' CRECHE; 

X·- 1 de AUXILIAR DE CRECHE II em ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA-·AUXILIAR DE 
CRECHE; • . 

XI - de INSPETOR DE ALuNOS I em AGENTE EbUCAÓONAL - INSPETOR DE ALUNOS; 
' . 

· XII - de INSPETOR DE ALUNOS II em AGENTE EDUCACIONAL - INSPETOR DE ALUNOS; 

XIII " de SECRETÁRIO DE ESCOLA 1 em AGENTE EDUCACIONAL - SECRETÁRIO DE ESCOLA; 

XIV - de SECRETÁRIO DE ESCOLA II em AGENTE EDUCACIONAL - SECRETÁRIO DE ESCOLA; 

.. 
XV - de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO DE. JOVENS E ADULTOS II em ESPECIALISTA EM 

EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADUL T,OS; 

XVI- de PROFESSOR DE EDUCAÇÁO ESPECIAL II em ESPÉCIALISTA EM· EDUCAÇÃO'
.·PROFESSOR DE EDUC~ÇÃO BÁSICÀ - ESPECIAL; . . . 

XVII- de PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 'u em ÉSPECIAL.ISTA EM EDUCAÇÃO -
· P~QFESSOR DE EDUÇAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL; . 

' ' 
XVIII -de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL II em ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO'-· 

PROFESSOR DE .EDUÇAÇÃO BÁSICA - INF;ANTIL; 

XIX - de PROFESSOR DE EDUGAÇÃO DE JOVENS E ADl)l TOS 1 em ESPECIALISTA .EM 
EDUCAÇÃO ADJUNTO !. PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E 
ADULTOS; ' . 

XX- de PROFESSOR DE EDUtAÇÃO ESPECIAL 1 e.:n ESPECIALISTA EM EDÓCAÇÃO ADJUNTO 
·_PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL; . · . 

. . 
·XXI- de PROFESSOR DE. ENSINO FUNDAMENTAL I em ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 

ADJUNTO - PRÓ~ESSOR SlJBSTITUTO DE' E,DUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL; 

XXII - de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO lNF ANTJL I em ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO 
. ~PROFESSOR SUBSTITUT<'.> DE EDUCAÇÃO BÁSICA- INFANTIL; . . 

XXIII - de PROFESSOR DE Ebl/CAÇÃO FÍSICA em ESPEÓALIST A EM EDUCAÇÃO 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL; 

·xXIV -de PkÇ)FESSOR DE ENSl1':10 FUNDAMENTAL III em ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO -
. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA- FUND4\,MENT AL; . · 

. XXV - de DIRETOR PE ESCOLA DE EDUCAÇÃO ,INFANTIL em ESPECIALISTA EM GESTÃO 
ESCOLAR- DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO.INFANTIL; • 

x;xvI - •de DIRETOR DE E~COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL em ESPECIALISTA EM GESTÃO 
ESCOLAR - DIRETOR D.E ESCOL-:'-PE ENS~O FUND~MENTAL; LJ. 
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Art. 37 

Art. 38 

Art. 39 

XXVII - de COORDENADOR pE EDUCAÇÃO DE JOVENS E AJ)ULTO_S ein gSPECIALISTA EM 
' GESTÃO ESCOLAR - COORDENADOR DE JOVENS E ADVL TOS 

Ficam considerados em extinção os cargos abaixo;· confonne anexo XIV: 
I - 01 (um) cargo efeti-:o de ASSISTENTE DE, SERVIÇOS NA ESCOLA - OPERADOR DE VACA 

MECÂNICA; . . ... . 

II - 03 (três) cargos efetivos de ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA.ESCOLA- PADEIRO. 

III.- 02 (dois) cargos efetjvos de ESPECIALISTA EM GESTÃO·ESCOLAR- de COORDENADOR DE 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT<?S. . 

Ficam extintos os cargos efetivos abí)-ixo, conforme anexo XV: . 
1 - ' 02 (dois) cargos efetivos de ASSISTENTE DE SERVIÇOS.NA ESCOLA- OPERADOR DE VACA 

MECÂNICA; . 

II - 08 (oito) cargos efetivos de ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA-. P AD.E IRO; 

III - 01 (um) cargo efetivo de ESPECIALISTA EM GESTÃO ESCOLAR - COORDENADOR DE 
EDUCAÇÃO DEJOVENS E ADULTOS; · 

IV - . 01 (um) cargo efetivo de COORDENADOR DE ENSINO ESPECIAL; 

V - 05 (cinco) cargos efetivos de COORpENADOR OE ÁREA. 

Ficam criados os cargos efetivos abaixo, conforme anexos IX, X, XI, XII e XIII .. 

1 - . 

II -

III -

IV -

V-

VI-

VU-

VIII -

·IX-

X-

XI -

. ' 

80 (oitenta)·cargos efetivos de ASSISTENTE DE SERVIÇos NA ESCOl,A - AUXILIAR DE 
CRECHE; 

80 (oitenta) cargos efetivos de AGENTE EDUCAÇIONAL - .CUIDADOR DE CRIANÇAS, 
JOVENS, ADULTOS E IDOSOS; 

1 
04 (quatr~) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM.OESTÃO ESCOLAR- DIRETOR DE ESCOLA 
DE JOVENS E ADULTOS. ' 

60 (sessenta) cargos efetivos de ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA- MERENDEIRA; 
1 

t5 (quinze) cargos efetivos de AGENTE EDUC~CIONAL- S_ECRETARIOpE ESCOLA; 
.•. 

·10 (~ez) cargos efetivos de AGENTE-)::OÚCACIONAL- INSPETOR-DE ALUNOS; 

'· 
60 (sesseqta) cfilgos efetivos de ASSISTENTE DE SERVIÇOS N_A ESCOLA - SERVENTE DE 
ESCOLA; . • 

19 (dezenove). cargos efetivos de ESPE.ÇIALISTA ,,EM EDUCAÇÃO - 'PROFES_SOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL;. . ; , · 

80 (oitenta) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA - FUNDAMENTAL; 

22 (vinte e dois) c'argos efetivos de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR 
SUBSTITUTO DE EPUCAÇÃO BÁSICA - ESPEClAL; .. 

32 (trinta e dois) cargos efetiv_ós de
1
,ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR 

SUBSTITUTO D~ EDUCAÇAO BA.SICA - FU,NDAMENT AL. . , 

. 12 
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PREFEITURA .MUNICIPAL DE .BAU~U 

ESTADO DE SÃO PAUúO 

P'ROC. ; .. _.J~~ Âr() -------
Ref. Lei nº 5.999/10 , FO~HAA SOS ~ .. · 

Art. 40 

§ lº 

§ iº 

§ 4º 

§ 5º 

§ 6~ 

§ 7º -

Art. 41 

§ !º . 

§ 2º 

' r 

.. TITULO IX 
DAS ATIVIDADES DE TRABALHO PEDAGÓGICQ 

Fica substitÚído 'o termo "Atividade Extraclasse" por "Atividade de Trabalho Pedagógico" (atividades 
'- ~xe~cidas fora da saia de aula). 

A Atividade de Trabalho Pedagógico obedec.erá a carga horária adequada aos nívçis modulares na seguinte 
formá: · ' . . , ·· 
1 - Nível "A" -.05 (cinco) horas st;manais, sendo 03 (três) coletivas e 02 (duas) de livre escolha do 
docente; 

. . 
II - Nível "B" - 10 (dez) horas semanais, sendo 03 (três) coletivas, 05 (cinco) na Unidade Escolar e 02 
(duas) d~~ivre·escól?a do do~ente; • · ' 

,\ . . ' 
•ÍII - Nível "C" - 15 (quinze) horas semanais, sendo 03 (três) coletivas, lO(dez) na Unidade Escolar e 02 
(duas) de livre escolha do docente; • · 

IV - Nível "D" - 20 (vinte) horas semanais,-sendo o3 (três) coletivas, 15 (quinze).na Unidade Escolar e 
02 c&uas) de livre escolha dó docente. 

A cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, os docentes abrangidos pelo § 1° deste artigo, deverão fazer 
opção por ·escrito, no prazo de 30 dias, em permanecet no nível modular ou passar para o nível modular 
seguinte. / · 

Não· havendo a opção mencionada no parágrafo anterior, a próf(ima oportunidade de alteração d.e nível 
modular ocorrerá após 5 (Cinco) anos de efetivo exercício. 

•· 
A Atividade de Trabalho Pedagógico será opcional ao docente até 31 de dezembro de 2.015. A partir do 
infcio do período leti~o .do ano de 2.016, a Atividade de Trabalho Pedagógico se;á obrigatória a todos os 
Especialistas em Educação. · 

' 
.'As 03 (três) horas coletivas de Atividade de Trabalho Pedagógico poderão ser realizadas nos p·eríodos 
matutino, vespertino e noturn6, de acordo com regulamentações a serem publicadas pela Secretaria Municipal 
da EducaÇão. · ' .• 

,,,. J~ • 

O .valor da Atividadé de Trabalho Pedagógico será proporcional a referência de cada docente. " 

A Atividade de Trabalho Pedagógico não se aplica aos Especialistas em Educação Adjuntos .. 
' . . . ~ ' .. ' . . 

-f • . -

TITULO X . 
DA,S AULAS SUPLEMENTARES 

Os docentes que'9tiverem horário disponível para acúmulo legal, poderão apresentar manifestação por escrito 
de seu interesse em cumprir jornada suplem~ntar, quando houver, respeitando os intervalos de descanso e 
declarando, junto à autoridade competente, não. dispor de inCOIJlpatibilidad'e de .horário, sob pena de 
re,.sponsabiH.dade. ·' 

As jornadas suplementáres serão cumpridas independentemente·d~jornada de trabalho a que estiver sujeito o 
·servidor; 

J 
O cumprimento das aul~s suplementares está condicionado ~: 

, 1- Con,vocação d0(a) Sec;etârio(a) Municipal da Educação ou do. Diretor de Departamento 'da área,• 
com anuência e termo de compromisso do servidor; · 

. II - C~mpatibilidade de horário com á jornada a que estã sujeit9 o servidor, observado os intervalos de 
descànso necessários. · ' 

13 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO P t\.ULO 

~~;.;~~~ ~~JiJf.o---,. 
Ref. Lei n~5.999/10, l ~:)U-hS §Qb . ~~ ~ 

.. ~ "':'"" .... _ 1 ~ -.,J 
lo.o'! .Cl"Q:.z.;, ~t p ·ias.-.·. • .-...,...,L\11 _.111 ·.J 

Art. 42 os' critérios para a fixação do número de aulas/jornadas suplementares e para a definição da~ unidad;; _,,,,,.,.. ~ 
escolares que as comportarão serão estabelecidos pela Secretaria Municipal da Educação, observada a 
disponibilidade orçamentário-financeira, nos termos da legislação pertinente. · 

Art. 43 Os docentes que venham optar por aulas suplementares receberão 1% (um por cento) da referência Cl do 
nh;el do Especialista em Educação Bãsica, por hora/aula e ou hora relógio. · 

Art. 44 Os docentes que venham a 'optar por jornada suplementar receberão, por esta, acréscimo pecuniário 
proporcional ao salário base. 

Parágrafo único. É vedada a acumulação dos acréscim~s previstqs no "caput" deste ~rtigo e no artigo 
0

43, d~vendo o docente 

Art. 45 

Art. 46 

Parágrafo único. 

Art.47 

Árt. 48 

Art. 49 

Art. 50 

Art. 51 

§ lº 

optar entre eles. · '' 
TÍTULO XI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

O.s pagamentos .da gratifjcação de magistério, da gratificação de Diretores de Escola, de Coordenadores de 
Área, Coordenadores de Jovens e Adultos, de Ensino Especial e do Adicional de Ensino Especial, ficam 
imediatamente extintos a partir da·vigênciá desta lei_. • · · 

'. 
Ficam incorporados a"título de vantagem pessoal, a gratificação de magistério, a gratificação de Diretores de 
Escola, de Coordenador de Área, de Coordenador de Jovens 'e Adultos, de Coordenador de Ensino Especial e 
o Adicional de Ensiqo Especial, mencionados no caput do artigó anterio.r, .na proporção de ·1/25 (um vinte e 
cinco avos).por ano de recebimento. · . i · 

A vantagem pessoal referida no "caput" deste artigo ficará acr~s~ida à remuneração dos servidores com 
1 

vant!lgem pessoa) concedida ante.riormente. . 

Os cargos efetivos de ESPECIALISTA E~ EDUCAÇÃO ADJUNTO ~ PROFESSOR SUBSTITUTO DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA- JOVENS E ÀDUI,,TOS; ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO' -
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL; ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 
ADJUNTO - . PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FuNDAMENTAL; 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO B.ÁSICA -
INFAN1JL; ·que estiverem ocupados, na data da vigência desta lei; serão enquadrac,los como ESPÇ'.CIALIST A 
EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS; ESPECIALISTA 
EM EDUCAÇÃO - ·PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESP'ECIAL; ESPECIALISTA EM 
EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL E ESPECIALISTA EM 
EDUCAÇÃO - PROFESSQR DE EDUCAÇÃO BÁS.ICA- INFANTIL. 

• • • ·-. t 

Aos servidqres abrangidos pela presente lei são assegurados os aaicionais por tempo de serviÇo, denominados 
"biênio" e "se~ta parte'.', nos termos da legislação vigente. 

' • • 1 ' 
Ficam asseguradas as acumulações de ·cargos da presente lei, desde que atendam .às normas estabelecidas na 
Lei Municipi;!l nº 5.795, de 22 de outubro de 2.009, combinadas·cOI{i o i;lrtigo 37 da Constituição Federal. 

Ficam asseguradas aos servidores abrangidos por esta Lei, as normas contidas nos artigos 86, 86 A e 87 da. 
Lei Orgânica do Município, com redação dad~ pela Emenda a Lei Orgânica nº 67. 

Cabe à Fundação de Pre~idência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos ~e Bauru (FUNPREV) 
analisar caso a caso a situação dos aposentados e pensionistas e aplicar, no que-couber, as normas contidas' 
neste Plano de Cargos, 'Carrçiras e Salárió. . 

'' 
Fiéam assegurados aos servidores aposentados e pensionistas. que possuíam cargos espeéíficos na área da 
educação, não' abra~gidos por este PCCS a irredutibilidade de seus proventos, sendo considerado para eft?it9 
de cálculo, inclusive o abono salarial atualmente recebido. ' 

A Fundação de Previdência dos· Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru e a Secretaria Municipal 
da Educação, em parceria com à Secretaria Municipal. da Ad.ministração, estão incumbidas de realizar as 
revisões, refixações de proventos e seus respectivos ei;icaminhamentos, no prazo de 180 (cento e oitenta) di~s, 
a contar da vigência desta Lei, prorrogáveis· ·por igual período,,desde que justificados e mediante .autorização 
?os ;fitulares. das Pástas. ' -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

'Ref. Lei nº 5.999/10 

Nenhum servidor abrangido por este Plano de Cargos, Carreiras e Salários, fiçará com vencimentos inferiore~ 
aos recebidos no último mês anterior a vigência desta !Ci, sendo incorporadas as eventuais diferenças a titulo 
de vantagem pessoal. · 

Parágrafo único· As remunerações obtidas a título de vantagem pessoal adquiridas anteriormente a esta Lei e as previstas neste· 
Plano de Cargos, Carreiras e Salários serão reajustadas no mesmo í.ndice de correção anua:! atribuído à grade 

Art. 53 

Art. 54 

Art. 55 

Parágr~fo único. 

salarial deste plano, de acordo com a legislação específica. ·· · . ' 

O Poder Executivo fica autorizado a valer-se, para provimento dos cargos na forma desta lei;cjos candidatos 
remanescentes .aprovados em éoncursos públicos realizados para cargos anteriormente correspondentes' aos 
constant~s nos Anexos I, 11,.III, IV, V e VI e sua~ respectivas grades salariais, cujo prazo de validade esteja 
em vigênéfa na data .da publicáção desta lei, concédendo aos mesmos, no ato da nomeação e pos~e, a. opção 
~~~~ . 
As despesas decorr~ntes desta lei serão atendidas com dotações .própri\).s do orçamento vigente,. categoria 
econômica 3.1.90.11, 'suplementadas se necessário. · 

Esta· lei entra em vigor 90 (noventa) dias a partir da data de sua publicação, ficando expressamente revogados 
Qs artigos 1º, 2

1
º, 3º, 4°, 5º, 6º, 7o,' 8º, 9º, 10, 11, 12, 13; 14, }5, 16, 17,' 18, 19, Q.O, 21, 22, 23, 24~ 25, 26: 38, 

39, 40, 41, 42, 43, 44; 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54; 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67, 68, da Lei 
Municipal nº 2.636, de 30 de dezembro de !.?85, o ind~o V. do artigo 33 da ,Lei Municipal nº 3.373, de 29 de 
julho de 1.991; o artigo 3° do parágrafo 1° da Lei Municipal nº 3.608, de 27 de agosto•de 1.993; o artigó 2° 
da Lei Municipal nº 3.759, de 03 de agosto de 1.994, o incisçi V do art. lº. da Lei Municipal .nº 5.387, ~e 28 
.de (lgosto de 2.006 e'.os artigos 2° e 3° da Lei Mun~cipal nº 5.498, de 26 de novembro de 2.007. 

A partir da vig~ncia deste Plano de Cargos, Carreiras e Salários os servidores abrangidos pelo mesmo, 
deix'arão de ser contémplados pelo art. 3° da Lei Mvnicípal nº 5.895, de 14 abril de 2.010. · · · 

Bauru, 30 de novembro d~ 2.010.°. 

'. ' 

SEC 

RENATO GRAGNANI B.i'J· ~~zi>.. 
.SECRETÁRIO DA AD~~fffi::l"r&Ã.Q.-:..__ . . 

Projeto de iniciativa dÔ 
PODER EXECUTIVO 
Registrada no Departamento de Comunicação e Documenta?~º <;la Prefeitur , nl} mesma.data. 

. / a 't--
~.rn. L~ 

ANDRÉA MARIA LIBERA TO 
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE 

ÇOMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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CARGO ATUAL- CARGOSPCCS 
MERENDEIRA l ASSISTENfE DE SERVIÇOS NA ESCOLA 

MERENDEJRA II ·•ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA 

S~RVENIE_ DE ESCOLA 1 ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA 

SER VENTE DE ESfOLA II · ASSISTENTE DJ:: SERVIÇOS NA ESCOLA 

OPERADOR DE VACA MECÂNICA l ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA 

OPERADOR DE VACA MECÃNICA Il ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA 

PADEIROI ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA 

PADEIRO II ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA 

AUXILIAR DE CRECHE 1 ASSISTENTE DE"SER v1ços, NA ESCOLA 

" 1 AUXILIAR DE C~CHE II ASSISTENTJ;: DE SERVIÇOS NA ESCOLA 

INSPETOR DE ALUNOS l AGENTE EDUCACIONAL ~ 

INSPETOR DE ALUNOS D AGENTE EDUCACIONAL 

SECRETÁRIO DE ESCOLA 1 AGENTE EDUCACIONAL 

SECRETÁRIO DE ESCOLA II k AGENTE EDUCACIONAL 

,PROFESSOR DE EDUC. DE JOVENS E ~TOS II ESPECIALISTA EM Ef?~CAÇÃO 

PROFES~OR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ll ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 

PROftSSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL II ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 

PROFESSOR D~ EDUC. DE JOVENS E ADULTOS 1 ESPECIALISTA EM E_DUCAÇÃO ADJUNTO 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL f • 1ESPEC:IALlSTAEMEDUCAÇÃOADruNTO 

PROFESSOR DE ENSINO FUNpAMENTAL I ESPECIALIS! A EM EDUCAÇÃO ADJUNTO 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 1NF ANilI.., I ESPEC.IALIST A EM EDUCAÇÃO ADJUNTO 

PROFE~SOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESPEC_!ALISI1 EM EDUCAÇÃO 

PROFESSOR DE ENSINO FUNDÁMENT AL m ESPECIALI$T A EM EDUCAÇÃÇ> 

bIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESPECIALISTA EM GESTÃO ESCOLAR • 

DrgETOR DE ESCOLA DE ~NSINO FtfNDAMENTAL ESPECIALISTA ~M GEST~O ESCO~ 

COORDENADOR DE JOVENS E ADULTOS ESPECIALISTA EM GESTÃO ESCOLAR 

-~. 

CARGO ATUAL 
MERENDEIRA 

MERENDEIRA 

SER VENTE DE ESCOLA 

SERVENTE DE ESCOLA 

OPERADOR DE VACA MECÀNICA 

OPERA!X}R DE VACA MECÂNICA 

PADEIRO 

PADEIRO 

'
1 AUXILIAR DE CRECHE 

AUXILIAR DE CRECHE 

INSPETOR DE ALUNOS 

~ 1 INSPETOR DE ALlJNOS 

SEDREIÁRKJ DE ESCOLA 

SEDRETÁRIO DE ESCOLA 

PROFESSOR DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 

PROFESSOR DE ENSINO ESPECIAL 

PROFESSOR DE ENSINO F.UNDAMENTAL 

PROFESSOR DE'ENSINO INFANTIL 

PROFESSOR DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 

PROFESSOR DE EN~SINO ESPECIAL 

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAI.. 

PROFESSOR DE E;NSÇNO INFANTIL 

P~OFESSOR J?E EDUCAÇÃO FÍSICA 

PRÇ>FESSOR DE ENSINO FUNDt.MENT AL 

&m.m:_OR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃq _INFANTIL 

DIRETOR D~ ESCOLA DE ENSINO FUNDAlviENTAL. 

COORDEN'AIJÇlR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ' . 

'~ 

CARGOSPCCS 

ASSISTENTE. OE SER VICOS NA' ESCOi.A - MERENDEIRA 

A~ISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCÜLA - MERENDEIRA 

. ' ASSISTENTE DE SERV!çOS NA ESCOLA - SERVENTE DE ESCOLA 

ASSISIBNTE D~ SERVlCOS NA EsCoLA - SERVENTE DE ESCOLA 

ASSL'HENTE DE SERv1cos NA ESCOLA - oPERADOR DE VACA MECANícA 

ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA- OPERADÓR DE VACA Mf:CÃNICA 

ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - PADEIRO 

ASSISTENTE DE SER VICOS NA ESCOLA - PADEIRO 

ASSISTENTE DE SERVICOS NA ESCOLA-AUXILIAR DE CRECHE 

ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA· AUXILIAR DE CRECHE 

AGENTE EDUCACIONAL - IliSPETOR DE ALUNOS 

AGENTE EDUCACIONAL - INSPETOR DE ALUNOS 

AGENTE EDUCACIONAL - SEDRET ÁRIO DE ESCOLA 

AGENTE EDUCACIONAL- SEDRETÁRIO DE ESCOLA 

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - JOv'ENS E ADULTOS 

ESPECIALISTA EM EDUCACÃO- {ROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA· ESPECfÀL 

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUN))AMENTAL 

ESPÊCIALIST A EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL 

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITTJTO DE EDÜCACÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS 

ESPECIÁLlsTA EM EDUCAÇÃO ADnJNTO- PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA- ESPECIAL 

ESPECIALISTA EM EDUCA CÃO ADnJNTÓ- PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL 

'
1 ESPECWJST A EM EDUCAÇÃO ADnJNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL 

ESPECIALISTA "EM EDUCAÇÃO- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDAMENTAL 

ESPEClALISTA EM EDUCAÇÃO- PROFESSOR ÜE EDUCAÇÃO· BÁSICA- FUNDAMENTAL 

ESPECWJST A EMGEST ÃO ESCOLAR· DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCA CÃO INFANTIL 

ESPEClALIST A EM GESTÃO i!SCOLAR - DIRETOR DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 

ESPECIALISTA EM GESTÃO ESCOLAR- COORDENADOR DE EDUCACÃO DE JOVEN;-E ADULTOS 

'. 
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. ANEXO li 
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-- ~ ~ 

~ 

* ~ 
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QUADRO.DE CARGOS DO PLANÓ DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIO· ASSISTENTES ; :. ' <(' 
·~ 

"CARGO ATUAL CARGOS PCCS · 
MEREND~IRA 1 ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - ~ERENDEIRA 

' 
MERENDEIRA li · ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA 

' 
, 

\ - .. 
SERVENTE DE ESCOLA 1 ASSISTENTE,,DE SERVIÇ?S NA ESCOLA - SERVENTE D~ ESCOLA 

-
SERVENTE DE ESCOLA li ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - SERVENTE DE ESCOLA ,_ - . 

OPERADOR DE VACA MECÂNICA 1 · ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA- OPERADOR DE VACA MECÂNICA 
1 - ' 

OPERADOR DE VACA MECÂNICA li ASSISTENTE DE SERVIÇOS NAESCOLA-OPERADOR DE VACA MECÂNICA 
, 

PADEIRO 1 ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCO.LA-PADEIRO 
: . 

PADEIRO li ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - PADEIRO 
. 

AUXILIAR DE CRECHE 1 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - AUXILIAR DE CRE,CHE 

AUXILIAR DE CRECHE li ASS!STENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - AUXILIAR D.E CRECHE 
' 

. 
'- . ' •' 

1 

. .. 
CARGOS A SER~M C_RIADOS NO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS 

. .., .. 
AUXILIAR DE CRECHE ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - AUXILIAR DE CRECHE . 
MERENDEIRA 

ASSISTENT~ DE SERYIÇOS NA ESCOl,.A- MERENDE!RA 

. 
ASSISTENTE DE· SERVIÇOS NA ESCOLA: SERVENTE DE ESCOLA - . 

SERVENTE DE ESCOLA . 
' 
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ANEXO Ili 
, ..,, _ .. , ' 

' " 
. 

" .. '· . 
. ·QUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CA~REÍRÃS E.SALÁRIO. AGENTES '• ~ ·· . ~' •· 

'- ' 
' . 

' CARGO ATUAL 
"' 

.. · CARGOS PCCS 
INSPETOR DE)LLJNOS 1 • AGENTE EDUCACIONA~ - INSPETOR DE ALUNOS 

INSPETOR'DE ALUNOS li AGENTE EDUCACIONAL - INSPETOR DE ALUNOS .,. . .. . . . . . . 
SEDRETÁRIO DE ESCOLA 1 AGENTE EDUCACIONAL - SEDRET ÁRIO DE ESCOLA 

• .. 
.. , . 

' 
. 

SEDRETÁRIO DE ESCOLA li AGENTE EDUCACIONAL - SEDRETÁRIO DE ESCOLA -. 
. 

~ 
·~ 

A .·. !,-·· • . 

CARGO~ .. A SERj:M_ÇBIADOS NO .PlANQ DE CARGOS, .CARREIRAS E SALÀRIOS 
' 

' 
., ,,;:,., 

- ~ 

INSPETOR DE ALUNOS . AGENTE ED.UCACIGNAL - INSPETOR DE ALUNOS : . 

CUIDADOR.DE CRl.ANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS . AGENTÇ EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS.E IDOSOS 
. . 

SECRETÁRIO DE ESCOLA AGENTE EDUCACIONAL - SECRETÁRIO DE ESCOLA 

_,i;, ........ ~ ....... 

~ 
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ANEXO IV 
.A 

' QUADRO DE CARGOS DO PLANO DE. CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIO • ESPECIAUST ~S A[)JUNTOS 
CARGO ATUA~ CARGOS PCCS 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1 ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO- PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS 
. ,.(. 

PROFESSOR DE EDÚCAÇÃO ESPECIAL 1 ESPECIALISTA EM EDUGAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA- ESPECIAL 

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 1. ESPEC~~USTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO- PROFESSOR SUBSTITUTO DE.EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDAMENTAL 

~ROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTl.L 1 ESP~CIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA- INFANTIL 

,y 

~ CARGOS A SEREM CRIADOS NO PLANO.DE CARGOS, CARREIRAS E.SALÁRIOS 

PROFESSOR DE EDUCACÃO DE JOVENS E ADULTOS 
l _ - . . .· - . ' 

ESPECIALISTA EM EDUCACAO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTODE EDUCAÇAO BASICA ~JOVENS E ADULTOS 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. ESPECIALISTA EM EDÜCACÃO ADJUNTO- PROFESSOR SUBSTITUTO DE. EDUCACÃO-BÁSICA - ESPECIAL 

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E.SPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJÚNTO -'PROFESSÓR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDAMENTAL 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESPECIALISTA EM EDUCACÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTÓ DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL 

• 
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ANEXO V 
_,,"""" ~-·,,,,, .,,, - ~ 5 . '. .. < . 

. QUADRO DE CARGOS DO PL'.ANO DE CARGOS; CARREIRAS E SALÁRIO.· ESPECIALISTA EM EDUCACÃO 
CARGO ATUAL CARGOSPCCS ,. . .. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO DE JO,VENS E ADULTOS li ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO· PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA- JOVENS E ADULTOS . , 

PROFESSOR DE.EDUCAÇÃO ESPECIAL li ' ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA, ESPECIAL -

• ' '• - . 
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL li ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMEt;TAL ' 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL li ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO· PROFESSO.R DE EpUCAÇÃO BÁSICA - INFAN,TI~ 
. -

PROFESSOR OE EDUCAÇÃO FÍSICA ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO· PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA: FUNDAMENTAL . 
o 

, 

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL Ili ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO· PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA· FUNDAMENTAL 
. 

4 
. ,. 

"' "'" 4 ~ 

' " - ~"":.~ 
:.,,_;'." . 

.~ ·. CARGOS A SEREM CRIADOS Nd PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS ~ ' ~; 

'· - . 
- ' 

. , 
'· 

PROFESSOR DÉ EDUCACÃO DE JOVENS E ADULTOS ESPECIALISTA EM EDUCACÃO - PROFESSOR DE EDUCACÃO BÁSICA - JOVENS. E ADULTOS . 
PROFESSOR DE EDUCACÃO ESPECIAL . ESPECIALISTA EM EDUCACÃO - PROFESSOR DE EDUCACÃO BÁSICA- ESPECIAL 

.. 
-. 

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCACÃO BÁSICA~ FUNDAMENTAL 

. . ~ 

PROFESSOR DE EDU.CAÇÃO INFANTIL. ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDÜCACÃO BÁSICA - INFÁNTIL .. 
~ 

PROFESSOR DE .EDUCAÇÃO FÍSICA ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCACÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL 
-.. -

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESPECIÀLISTA EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCACÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL 

-<!. 

' 

-

: 

r· 

':' 

'TI ~ 
Q Ã1 

~ g 
> 
U'J 



'p 

CARGO ATUAL· 

DlRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO IN'FANTIL 

DIRETOR DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 

COORD~NADOR DE JOVENS E ADULTOS 

;'!'~ 

DIRETOR DE ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS 

.. 

·~ -

~ ·1 
/ ANEXO VI 

,::--::;- - -· 
-'* ~ • , .,. "' ' 

' QUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIO· ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 
CARGOS PCCS. 

ESPECIALISTA EM GESTÃO E_SCOLAR- DIRETOR DE E·scoLA DE EDUCAÇÃO l_NFANTIL 

ESPECIALISTA EM GESTÃO ESCOLAR - DIRETOR DE ESCOLA. DE ENSINO FUNDAMENTAL 

ESPECIALIST~ E~ GESTÃO E_:'COLAR - COORDENADOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

~ 

•. CARGO A SER CRIADO NO PLANO OE CARGOS; CARREÍRAS E SALÁRIO 
ESPECIALJSTA EM GESTÃO ESCOLAR " DIR~TOR DE ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS 
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ANEXO VII 
.• 

-- - GRADE DE SALÁRIOS BASE - _P.C.C.S. - SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO 
. . 

. ~ 

lnterníves: 1% - Classe: 15% 
1 

CLASSE 1 - 2 3 4 5 6 

A' 991,88 1.001,79 1.011,81 1.021,93 1.032,15 1.042,47 
. 

, 
, B 862,50 871,13 879:84 888,63 . ,897,52 ·906,50 • 

-.. 

' 
c 750,00 757,50 765,08 772,73 180,45 788,26 

. . . 
.. 

. . CLASSE 11 12 13 14 15 16 

' 
ASSISTENTE DE SERVíÇOS NA ESCOLA 

A 1.095,65 1.106,60 1.117,67 1.128,85 1.140,13 1.151,54 

, 

' 
B 952,74 962,26 - 971,89 981,61 991,42 1.001,34 

' , -
c 828,47 836,75 845,12 853,57 862,11 870,73 

CLASSE . 21 22 23 . 24 • 25 26 

A 1.210,28 1.222,38 1.234,60 1:246,95 1.259,42 1.272,01 

.. 
, B 1.052,41 1.062,94 1.073,57 1.084,30 1.095,15 1.106,10 

e 915,14 924,29 933,54 942,87 952,30 961,82 
.. · 

.. 

.· 
. 

-
7 8 

.. 
1.052,90 1.063,42 

' 915,56 924,72 

796,14 804,10 

- . 

17 18 

1.163,05 1.174,68 

1.011,35 1.021,46 

879,43 888,23 

~ 

27 " 28 

1.284,73 1.297,58 

1.117,16 ,1.128,33 

971,44 981,16 

7 

9 . 10 

1.074,06 1.084,80 

' 
. 933,96 943,30 

t 

. 812,14 820,26 

19 20 

1.186,43 1.198,29 

r 1.031,68 1.041,99. 
' 

897, 11 906,08 

29 30 

1.310,56 1.323,66 
/ 

1.139,61 1.151,01 

990,97 1.000,88 

~ 
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CLASSE 1 2 3 
.. 

... · ... 
' 

A 1.117,51 1.128,69 1.139,97 

- .. .. B 971,75 981,47 991,28 
·- . ,. 

c 845,00 853,45. 861,98 
' . 
' 

-
. CLASSE 11 12 13 

AGENTE EDUCACIÇ>NAL 
A '1.234,43 1.246,77 1.259,24 . . 

- B 1.073,42 1.084,15 1.094,99 
-

- c· 933,41 942,74 952,17 

/ 

" . . ., 

CLASSE 21 22 23 
1 

A 1.364 . 1.377 1.391 

·-
.B 1.185,72 1.197,58 1.209,55 

' 
c 1.031,06 1.041,37 1.051,78 

... 

t) ' . 

. 
4 • 5 6 7 

1.151,37 - 1.162,89 1.174,52 ·. 1.186,26 

1.001,19 1.011,21 1.021,32 - 1.031,53 

º870,60 879,31 888,10 896,98 

. 

14 
.. 

15 ' 16 '17 

1.271,83 1.284,55 1.297,40 1.310,37 
, 

.,, 
1.105,94 1.117,00 1.128,17 1.139,45 

961,69 971,31 981,02 990,83 
. 

~ 

24. 25 26 27 

1.405 1.419 1.433 1.447 

1.221,65 1.233,86 1.246,20 1.258,67 

.. ·, 

1.062,30 1.072,93 1.083,66 1.094,49 

. 
8 9 

' . 
'1.198,12 1.210,11 

1.041,85 1.052,27 

905,95 915,01 

.. 

18 1.9 

1.323,48 1.336,71 

1.150,85 1.162,36 

'1.000,74 1.010,74 

-

28 29 

1.462 1.477 

1.271,25 1.283,96 

1.105,44 1.116,49 

10 

1.222,21 

1.062;79 

924,16 

' 

20 

1.350;08 

1.173,98 

1.020,85 

30 

1.491 

1.296,80 

1.127,66 

I
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. 
' CLÀSSE ·1 .z 3 4-

.-
·A 1.285,14. 1.297,99 - 1.310,97 1.324,08 

; 

~ B 1.117,51 1.128,69 U39,97 1.151,37 

. c 971,75 981,47 991,28 1.001,20 . 
-
D 845,00 853,45 861,98 870,60 

. 
-

' ' CLASSE 11 . 12 13 14 
. 

- A 1.419,59 1.433,79 1.448;13 1.462,61 

ESPECIALISTA.EM EDUCAÇÃO ADJUNTO 
B 1.234,43 1.246,77 1.259,24 1.271,83 .. . .... 

' ' 

c 1.073,42 1.084,15 1.094,99 1.105,94 

. 
D 

,. 
. 933,41 942,74 952,17 961,69 

. . 
' .. 

CLASSE 21 22 23 24 

' -
A·. 1.568,11 1.583,80 1.599,63 1.615,63 

: -
B - 1.363,58 1.377,21 1.390,99 1.404,90 

\. 

e 1.185,72 1.197,58 1.209,55 1.221,65 

" . ·, D 1.031,06 1.041,37 1.051,78 1.062,30 

. ' 

- '1 

5 6 7 

: . 
1.337,32 1.350,69 1.364,20 

1.162;89 1.174,52 1.186,26 

.. 
1.011,21 1.021,32 1.031,53 

/ . 
.879,31 888,10 896,98 

' 

f 5 16 17 

1.477,23 . 1:492,01 1.506,93 

1 
1:284,55 1.297,40 1.310,37 

•. 

1.117,00 1.128, 17 1.139,45 
. . 

971,31 981,02 990,83 

-

·25 . 26 27 

1.631,79 1.648,10 1.664,58 

1.418,94 1.433, 13 1.447,47 

-
1.233,86 • 1.246,20 1.258,67 

. 

1.072,93 ':, 1.083,66 1.094,49 

8 ·9 

1.377,84 1.391,62 

1.198, 12 1.210,11 

1.041,85 1.052,27 

905;95 915,01 

.. 
' / 

.-'-' • 18 19 

' 

1.522,00 1.537,22 
. 

1.323,48 1.336,71 

1.150,85 1.162,36 

1.000,74 1.010;74 

28 29 

·1.681,23 1.698,04 

1.461,94 1.476,56 
>. 

1.271,25 1.283,96 

1.105,44 1.116,49 

• 
~ 

10 

1.405,54 

-
1.222,21 

1.062,79 

924,16. 

20 

1.552,59 

1.350,08 

1.1n.98 
. 

1.020;85 

30 

1.715,02 

" 
- 1.491,32 

·1.296,80 

1.127,66 

.· 
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' . " -. CLASSE .1 .2 3 . 
, 

A 1.717,07 1.734,24 . 1.751,58 -
-· 

' B 1.493, 10 1.508,03 1.523,11 .. 
' 

c 1.298,35 1.311,33 1.324,45 

D 1.129.oo 1. 140,29 1.151,69 

. ' . 
. .. 

, 
CLASSE 11 12 13 

. 
A 1.896,71 1.915,68 1.934,84 

' 
E~PECIALISTA E,M EDUCAÇÃO 

B . 1.649,31 1.665,81 1.682,47 .. 
, 

' 

c 1.434,19 1.448,53 1"A63,01 

T 

., D 1.247;12 1.259,59 1.272;19 

1 

' .. . 
CLASSE 21 22 23 

. 

. A 2.095,15 2.116, 10 2.137,26 

-
.• B 1.821,87 1.840,09 1.858,49 

,. . 
; • 1; c 1.584,23 1.600,08 1.616,08 

- . 
' 

D 1.377,59 1.391,37 1.405,28 

. ~ 

f) 

' 
4 5 6 7 

-
1.769,10 1.786,79 1.804,66 1.822,70 

1.538,34 1.553,73 1.569,27 1.584,96 
. 

1.337;69 1.351,07 1.364,58 1'.378,22 

1.163,21 1.174,84 . 1.186,59 . 1. 198,46 

. 

-
14 15 16 17 

1.954,18 1.973;73 1.993,46 2.013,40 

-
1.699.29 .1.716,28 1.733,45 1'.750,78 

1.477,64 1.492,42 1.507,34 1.522,42 

1.284,91 1.297,76 1.310,73 1.323,84 

. 

24 25 26 27 

2.158,63 2.180,22 2.202,02 2.224,04 -
1.877,07 1.895,84 1.914,80 1.933,95 . 
1..1332,24 1.648,56 1.665,05 1.681,70 

.'' 

1.419;34 1.433,53 1.447,87 1.462,34 

, . 

8 . 9 

-1.840,93 1.859,34 

1.600,81 1.616,82 

1.392,01 1.405,93 

1.210,44 1.222,55 

,• 

18 19 

2.033,53 2.053,87 

.• 1.768;29 1.785,97 

1.537;64 1.553,02 

1.337,08 1.350,45 

• 

28 . 29 

. ' 
2.246,28 2.268,75 

'1.953,29 1.972,82 

1.698,51 1.715,50 

1.476,97 1.491,74 

10 

1.877,93 

1.632,98 
~ 

1.419,99 

1.234,77 

20 

2.074,41 

1.803,83 

1.568,55 

1.363,96 
•/ 

' 

30 

. 2.291,43 

. 1 .. 992,55 

1.732,65 

1.506,65 

·~. ~ 
~ ·~ 
V' 1· ,~ 

·, \j). I-' 
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·-
CLASSE 1 2 3 

. ' A' 4.232,00. 4.274,32 4.317,06 .. ... -

\ 
.. .. B 3.680,00. 3:716,80 . 3.753,97 . ' 

c 3.200,00 3:232,00 3.264;32 
' ; 

·-- . -.. . 
; 

.. . 
CLASSE 11 12 ·13 

ESPECIALISTA EM GESTÃO.ESCOLAR 
A 4.674,76 4.721,51 4.768,72 

. 
B -4.065,01 4.105,!36 4.146)2 

' c . - 3.534,79 . 3.570,14 3.605,84 

. CLASSE 21. 22 23 

. 
, A 5.163,84 5.215,48 5.267,64 

B 4.490,30 4.535,20 4.580,55 

. , - c 3.904,61 3.943,65 3.983,09 

# 

J 

. .. 
'4 5 6 7 

. 
' 

4.360,23 4:403,84 4.447,87 4.492,35 

.. 
3.791,51 3.829,42 3.867',72 3.906,39 

, 

3.296,96 3:329,93 3.363,23 3.396,86 

14 15. 16 17 

4.816,41 4.864,57 4.913,22 4.962,35 

-4'.188,18 4.230,07 ' 4.272,37 4.315,09 . 

3.641,90 3.678;32 3.715,10 3.752,25 

.. 

24 25 26 ·27 

5:320,31 5.373,52 5.427,25 5.481,52 
.. .. 

4.626,36 4.672,62 4.719,35 4.766,54 

4.022,92 4.063,15 4.103,78 4.144,82 

' 8 9 10 

4.531:28 4'.582,65 . 4.628,48 

. 
3.945,46 3.984,91 4'.024,76 

. 
3.430,83 . 3.465,14 3.499,79 

18 19 20 

5.011,98 5.062, 10 5.112,72 

4.358,24 4.401,82 4.445,84 

3.789,77 3.827,67 3.865,95 

28 29 30 

5.536,34 • 5.591,70 5.647,62 

4.814 21 4.861,35 . 4.910,97 

' . 
4.186,27 4.228, 13 4.270,41 

J
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ANEXO VIII 

·- QUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIO 

ÁREA DE SUPORTE PEDAGÓGICO 

CARGOS PCCS ·• GRAE>E SALARIAL - AUXILIAR 
. 

CLASSE ENQUADRADA. CARGO ATUAL 

' 
... 

MERENDEIRA L ASSISTENTÍ: DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA 
. c -. . . 

MERENDEIRA li ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA c .. -. ., ·-. . . -
SERVENTE DE ESCOLA 1 ~ ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - SERVENTE DE ES.COLA c 

' SERVENTE DE ESCOLA.li ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA- SERVENTE DE ESCOLA 
' c . . ... 

OPERADOR DE VACA MECÂNICA 1 . ASSISTENTE DE SERVICOS NA EséoLA-.OPERADOR DE VACA MECÂNICA . - c .. ' 
OPERADOR. DE VACA MEéÃNICA li ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA-ºOPERADOR DE VACA MECÂNICA ~ c 

-' ' { 

PADEIRO 1 ' ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA- PADEIRO ' c -· -.. -
PADEIRO li - ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - PADEIRO . c . 

· .. 
~ 

AUXILIAR DE CRECHE 1 ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA- AUXILIAR DE CRECHE - c 

' 
AUXILIAR DE CRECHE li ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA -AUXILIAR DE CRECHE -c .. 

CARGO ATUAL 
~ . ~ 

CARGOS PCCS - GRADE SALARIAL - AGENTE . CLASSE ENQUADRADA 

INSPETOR DE ALUNOS 1 AGENTE EDUCACIONAL - INSPETOR DE ALUNOS c 1 -· ... 
INSPETOR DE ALUNOS li· AGENTE.EDUCACIONAL- INSPETOR DE ALUNOS c 

.. 
SEDRETÁRIO DE ESCOL:A 1 " ~ AGENTE EDUCACIONA.L - SEDRETÁRIO DE ESCOLA .. c. 

. 
SEDRETÁRIO DE ESCOLA li . AGENTE EDUCACIONAL - SEDRETÁRIO DE ESCOLA c . 

~ J o r- g ..... 
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- . 
CARGO ATUAL _. CARGOS PCCS • GRADE .SALARIAL · ESPECIALISTA CLASSE ENQUADRADA -

... \ -
DIRETOR DE ESCOLA DE EQUCACÃO INFANTIL . . ESPECIALISTA EM GESTÃO ESCOLAR - DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCACÃO INFANTIL c .. 

~ 

DIRETOR DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ESPECIALISTA EM GESTÃO ESCOLAR - DIRETOR DE:ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL c . 
~ 

COORD.DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ESPECIALISTA EM GESTÃO ESCOLAR - COORDENADOR DE EDUCAÇÃO DE.JOVÉNS E ADULTOS • - c 

ÁREA DE DOC~NCIA .. 
. . 

. CÀRGO ATUAL 
. . 

CARGOS pccs·. GRADE SALARIAL. ESPECIALISTA ADJUNTO CLASSE ENQUADRADA 
.. . . ...,.. , 

PROFESSOR DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS 1 ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA- JOVENS E ADULTOS 
. 

CID 
~ .. ' 

PROFESSOR DE EDUCAOÃO ESPECIAL 1 . ... ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCACÃO BÁSICA - ESPECIAL 
. 

CID . .. 
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 1 ESPECIALISTA EM EDUCACÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO PE EDUCACÃO BÁSICA- FUNDAMENTAL . CID 

P.ROFESSOR DE EQUCAÇÃO INFANTIL 1 ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO- PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL · CID 

' -
. . 

~ 
... . 

CARGO ATUAL CARGOS'PCCS • GRADtSALARIAL CLASSE ENQUADRADA .. 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS il . ·ESPECIALISTA EM EDUCACÃO - PROFESSÓR DE EDUCAÇÃO BÁSICA- JOVENS E ADULTOS CID 

, 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL li ESPECIALISTA EM·EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA- ESPECIAL . CID 

" 
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL li . . ESPECIALIS.TA EM EDUCACÃO.: PROFESSOR DE EDUCACÃO BÁSICA- FUNDAMENTAL ·cm . 

~ -
PROFESSOR DE EDUCACÃO INFANTIL li ESPÉCIALISTA tM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA· INFANTIL 

' .CID , .. . 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESPECIÀLISTA EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDAMENTAL. ... CID 

P~OFESSOR DE ÊNSINO FUNDAMENTAL Ili ESPECIALISTA EM .EDUCACÃO ·PROFESSOR DE EDUCACÃO BÁSICA- FUNDAMENTAL CID 

,,. 
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~ ·~ 
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' ' ' . C('.RGOS A SEREM CRIADO~ NO PLAN~ DE-CARGOS, CARREIRAS E ;AlÁ·Rl'J• ' • ..,, 

CARGO ~TUAL • CARGOS PCCS - GRADE SALÃRIAL CLASSE ENQUADRADA 

INSPETOR DE ALUNOS AGENTE EDUCACIONAL - INSPETOR DE ALUNOS' C 

CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS; ADÜL TOS E IDOSOS AGENTE EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS C 

SECRETÁRIO DE ESCOLA AGENTE EDUCACIONAL-.SECRETÁRIO DE ESCOLA· C 

AUXILIAR DE CRECHE • .- ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESÇOLA - AUXILIAR DE CRECHE C 

MERENDEIRA ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA C - . 
SERVENTE DE ESCOLA ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA- SERVENTE DE·ESCOLA C 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO -·PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSÍCA- JOVENS E ADULTOS CID 

pROFESS.OR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL • - ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO- PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA- ESPECIAL CID • 

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE E~UCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL CID 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO AOJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA- INFANTIL ' CID 
~ . ' 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ESPECIALISTA EM EDUCACÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO B-ÁSICA - ,JOVENS E ADULTOS CID 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO .BÁSICA- ESPECIAL CID .. 

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDAMENTAL CID 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA- INFANTIL .. CID 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA . . ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDAMENTAL Ç/D 

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESPECIALISTA EM -EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDAMENTAL CID 

DIRETOR DE ESCOLA DE JOVENS E ADU!,TOS ESPECIALISTA EM GESTÃO ESCOLAR - DIRETOR DE ESCOLA DE JOVENS E AoUL TOS e "~J :· .. 11 ~,.:-
- - # 
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CARGOPCCS 

~ "'-

ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA 

~ '"' 1'. j ~p ~ • '"'!.. ~~ 

· ,, ,,, .. • .. A•"".:,,,~.~,,} , º «~, ,.,, ··>"';-_j..,f"''°"<"<'~·>-c •' ·'-""' ,,,·)\~ ~ 

CARGOSASEREM CRIADOS NO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS'ESALARIO 

CARGOPCCS QUANTIDADE 

ÁREA OCUPADOS VAGOS TOTAL 

" ASSISTENTE D~ SERVIÇOS NA.ESCOLA-AUXILIAR DE: CRE:CHE 
o 80 80 

ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA- MERENDEIRA · 
o 60 60 

o 60 60 

o - 200 200 

' ' ~. 

, . 

ASSISTENTE E>E SERVIÇOS NA ESCOLA 
ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - SERVENTE DE E.SCOLA 

TOTAL 
.., 

. 

f 

" 

. b ! 
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ANEXO X 

:QÚADRO D~: ~Á~~r~~*t~!~~~:c1A~GOS, CARR~,~~f~i~r'~~-AGENTE EDUC)ri~~~~:;:~. 
CARGOPCCS QUANTIDADE 

ÁREA OCUPADOS VAGOS TOTAL 

.INSPETOR DE ALUNOS . 
~ 

o t7 17 
AGENTE EDUCACIONAL 

SEDRETÁRIO DE ESCOLA 
19 

·1 
4 

1. 
23 

19 21 40 
TOTAL 

""--;;: ~ , .. 

-
,_, º:~~:;;p;~Y A.,,. -;.,,~ ~ 'J::J: ' ,,.,,,. ~~ ' .... ; ~"f. .. 1: ,,.::··_ t ~ 

~'.C~RGOSÁ:SEREM CRIADOS.NO.PLANO DECARGOS~í'CÀRREIRAS' E SAtÁRIO' 

CARGO PCCS QUANTIDADE 

ÁREA OCUPADOS IVAGOS • ITOTAL 

AGENTE EDUCACIONAL -.INSPETOR DE ALUNOS 
o 10 10 

AGENTE EDUCACIONAL - CUIDADOR DFCRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS 

AGENTE EDUCACIONAL 
o 80 80 

AGENTE EDUCACIONAL- SECRETÁRIO DE ESCOl:.A • · ' I · o. 1 15 1 15 

~ 

1. 0 1 1os 1 10sl f ~ " 
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ANEXO XI 

.QUADRO DE CARGOS DO PLANO DE-CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIO- ESPECIALISTAS ÊM EóticÂ&Ão ADJUNTO . 
CARGOPCCS _9.~NTIDADE 

. 
ÁREA OCUPADOS VAGOS TOTAL 

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO- PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDÚCAÇÃO BÁSICA-JOVENS E ADULTOS 2 13 1 s.. 

23 '3 26 ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE.EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL 
ESPECIALISTAS ÉM EDUCAÇÃO ADJUNTO 
~ . . . 

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL 242 18 260 

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PRÓFESSOR SU8STITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA- INFANTIL 106 1.19 225 
TOTAL •• •' 

~- 373 153 526 .•...... . . 
. CARGOS A SEREM CRIADOS NO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIO ,i>':i, ' . 

CARGOPCcs- QUANTIDADE 

' 
ÁREA OCUPADOS VAGOS TOTAL 

'\. 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSÔR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÃSICA- ESPECIAL o 2~ 22 

~ 1 32 

_l___M 

ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO ADJUNTO 
ESPECIALISTA EM EDÜCAÇÃO ADJUNTO- PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA'- FUNDAMENTAL 

TOTAL -b ·! ,.... R :r > . 
Vl :;ç 

1 . 

' 

. .\' 

1 

\J{~-

·~~. 
~lã' 

1 
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ANEXO XII 

' -

M ~' QUÂDRo'DE CAkGóS DO PlANO'DE CARGOS, CARRÉIRA E SALÁRIO-ÉSPECIÂLISTAS EM EDUCACÃO . 

,. 
' 

CARGOPCCS QUANTIDADE 
.· . 

' 
ÁREA OCUPADOS VAGOS 

. ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - PROFESSORDE•EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADUl T 65 19 

' 
ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO 

ESP_ECIALISTA EM EDUCAÇÃO~ PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA- ESPECIAL • 54 11 
\ . .. ~ ~ . . . 

., ESPECIALISTA EM .EDUCACÃO - PROFESSOR DE EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL . 246 34' 

• 
" ESPECIALISTA EM'EDUCAÇÃO- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA- INFANTIL 458 102 

TOTAL ' .. 
823 166 

•. ~ . CARGOS. A SEREM CRIADOS NO PLANO DE CARGOS, CÂRREIRAS E SALÁRIO ' 

CARGO PCCS . . QUANTIDADE 
' -

. ÁREA . OCUPADOS VAGOS 
-

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA- ESPECIAL o 19 

ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL o 80. 
TOTAL . ... . 

o 99 

j' 

. 
'l 

TOTAL 

84 

65 

280 

560 

989 

... 
. 

TOTAL 

19 

80 

99 

•. 

~ 

o j 
r- Ô· 
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ANEXOXlll ' 
,,. - . 

" 
; -- d QUADRO DE·CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E.SALÁRIO - ESPECIALISTA EM GESTÃO ESCOLAR 

•' 

IÁREA 

.. 
·1 CARGO PCCS QUANTIDADE 

-
QUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIO - ESPECIALISTAS GESTÃO ESCOL:AR . . 

CARGOPCCS " QUANTIDADE 
.' 

-
ÁREA 

DIRE"(OR ?EESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
OCUPADOS VAGOS 

. ' -
. 

ESPECIALISTA.EM GESTÃO ESCOLAR DIRETOR DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTA.L 
44 '• 19-

' COORDENADOR DE JOVENS E ADU~ TOS • 
14 

. 
~ 12 

. -. 2 1 

TOTAL 
. 

' ' 

-· 60 32 

. 
~;f' 

.. . r 

- L 

. CARGO A SERCRIAD_Ó NO PLANO.DE CA~GOS, CARREIRAS E SALÁRIO.,/ ; . ·": 

' 
CARGOPCCS 

. 
' QUANTIDADE . 

ÁREA' 
·-

OCUPADOS VAGOS 

ESP!=CIALISTÁ EM GESTÃO ESCOLAR DIRETOR DE ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS -
r .. o 4 

TOTAL . 
o 4 

-. 

; 

TOTAL 

63 -
26 

3 

92 

. 
-. 

TOTAL 

4 

4· 

... 

' 

• --=.i:;;c:.~ "71 p 

J
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.'ANEXOXIV 

QUADRO DE CARGO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIO - EM EXTINÇÃO 

CARGO ' ' ÁREA ' CLASSE ENQUADRADA 

OPERADOR DE VACA MECÂNICA ASSISTENTE D!ô SERVICOS NA ESCOLA c ' 
i ,. ~ ' '· 

PADEiRO ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA c . . 
COORDENADOR DA EDUCAÇÃO"OE JOVENS E ADULTOS ESPECIALISTA EM GESTÃO ESCOLAR 

r 

c 

.ANEXO XV f 

,. 
<"""' .. 

' QUADRO DE CARGOS EXTINTOS 
,, -,,.,, .•. •... 

CARGOS 
,, , QUANTIDADE .. .. , 

•' 
ASSISTENTE DE SERVICOS NA ESCOLA- OPERADOR DE VACA MECÂNICA 2 

ASSISTENTE DE SERVICOS NA ESCOLA - PADEIRO 8 ' . 
~ -.,, ~SPECIALISTA EM GESTÃO ESCOLAR - COORDENADOR DE JOVENS E ADULTOS I 

. lcoORDENADOR DE ENSINO ESPECIAL 
\ - 1 

COORDENADOR DE ÁREA ' ' 5 

•, 

. '· 



 

 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 11.441, DE 12 DE JANEIRO DE 2.011 
P. 54.721/10  Regulamenta o artigo 46 da Lei nº 5.999, de 30 de 

novembro de 2.010. 
 
 
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 51 
da Lei Orgânica do Município de Bauru, 
 

D E C R E T A 
 
Art. 1º  Os servidores abrangidos pelo artigo 46 da Lei nº 5.999, de 30 de novembro de 2.010, receberão, a 

título de vantagem pessoal, a incorporação da gratificação de magistério; da gratificação de Diretores 
de Escola; de Coordenador de Área; de Coordenador de Jovens e Adultos; de Coordenador de 
Ensino Especial e do Adicional de Ensino Especial proporcional a cada ano de trabalho 
correspondente a 360 dias. 

 
§ 1º  Somente terão direito à incorporação das gratificações e do adicional, os servidores que tenham 

recebido até o ultimo mês imediatamente anterior à entrada em vigor da Lei mencionada no “caput” 
deste artigo. 

 
§ 2º  Serão incorporados os valores pagos, divididos por 9.125 (nove mil, cento e vinte e cinco) dias e 

multiplicados pela quantidade de dias de recebimento. 
 
Art. 2º  Não serão incorporados valores referentes à substituição, horas extras e feriadas e horas de adicional 

noturno. 
 
Parágrafo único.  Também não serão incorporados valores referentes a horas não habituais.  
 
Art. 3º  Este Decreto regulamentador entra em vigor a partir de 01 de março de 2.011. 

 
  Bauru, 12 de janeiro de 2.011. 
 
 
 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

JOSÉ ROBERTO ANSELMO 
RESPONDENDO PELA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 
 
 

RENATO GRAGNANI BARBOSA DA SILVA 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 

VERA MARIZA REGINO CASÉRIO 
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

 
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação desta Prefeitura, na mesma data. 
 
 

GILMARA MEIRE DE SOUSA ARAÚJO 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO  N°  11.645 ,  DE  30  DE  AGOSTO  DE  2.011 

P. 54.720/10  Regulamenta o artigo 2º da Lei nº 5.999, de 30 de novembro 

de 2.010, que cria o Conselho Interno de Política de 

Administração e Remuneração da Educação (CIPARE). 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 51 da Lei 

Orgânica do Município de Bauru, 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º Regulamenta o CONSELHO INTERNO DE POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO E REMUNERAÇÃO DA 

EDUCAÇÃO (CIPARE), órgão permanente de caráter consultivo e opinativo, que atuará na formulação de 

estratégias e no controle de execução da política de administração e remuneração de pessoal na Secretaria 

Municipal da Educação. 

 

Art. 2º Compete ao conselho fiscalizar, controlar, propor modificações ou regulamentos, procedimentos e o 

desenvolvimento da política de pessoal da Secretaria Municipal da Educação. 

 

Art. 3º No desempenho de suas funções e para atender as suas atribuições, o conselho poderá solicitar a 

 colaboração e a contratação de especialistas ou técnicos em administração pública, necessários para o 

 desenvolvimento de projetos específicos ou para emitir pareceres técnicos sobre matérias de interesse da 

 Administração Municipal no âmbito da Secretaria Municipal da Educação. 

 

Parágrafo único. A contratação mencionada no “caput” deste artigo deverá ser efetuada nos termos da Lei Federal nº 8.666, 

 de 21 de junho de 1.993. 

 

Art. 4º O Conselho será composto por 02 (dois) servidores de carreira da Secretaria Municipal da Educação, 01 (um) 

representante do Conselho Municipal da Educação, 01 (um) servidor de carreira da Secretaria Municipal de 

Economia e Finanças, 02 (dois) servidores de carreira da Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos e 01 

(um) servidor da Secretaria Municipal da Administração. 

 

§ 1º Dos representantes da Secretaria Municipal da Educação, 01 (um) membro para a composição do Conselho 

 será eleito pelos servidores da Secretaria e 01 (um) indicado pela Secretária Municipal da Educação. 

 

§ 2º  Os demais membros serão indicados pelas respectivas Secretarias de origem e pelo Conselho Municipal de 

Educação. 

 

§ 3º O representante eleito terá como suplentes o segundo e o terceiro colocado nas eleições. 

 

§ 4º  Os membros indicados poderão ser substituídos, a critério do titular da pasta a qual representam. 

 

§ 5º  O Presidente do Conselho será indicado pelo Chefe do Poder Executivo entre os membros da comissão e o 

vice-presidente do Conselho pelos membros do Conselho, com mandato de 02 (dois) anos. 

 

§ 6º Em caso de renúncia ou impedimento que torne incompatível e exercício da Presidência pelo titular, esta será 

assumida pelo vice. 

 

§ 7º Na impossibilidade do Vice-Presidente assumir de maneira permanente a presidência, ou em caso de 

renúncia, está será ocupada por membro eleito pelos membros do Conselho. 

 

§ 8º As eleições dos membros da Secretaria Municipal da Educação obedecerão a regulamento estabelecido por 

Comissão Eleitoral que será constituída especialmente para esse fim. 

 

§ 9º Poderão candidatar-se ao Conselho, servidores estáveis com pelo menos 03 (três) anos de efetivo exercício na 

Secretaria Municipal da Educação e que não tenha sofrido penalidade administrativa, nos últimos 05 (cinco) 

anos. 

 

§ 10 O Conselho será renovado a cada 02 (dois) anos, através de novas eleições e indicações de seus membros. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec. nº 11.645/11 

 

 

§ 11 Não haverá impedimento para os membros candidatarem-se á reeleição nem a renovação dos membros 

indicados. 

 

Art. 5º O Conselho terá como seu membro nato o Diretor do Departamento de Administração, com direito a voz e 

sem direito a voto. 

 

Parágrafo único. Quando o Diretor mencionado no “caput” deste artigo não pertencer ao quadro de servidores efetivos da 

Prefeitura Municipal de Bauru, o Conselho terá como seu membro nato o Diretor de Divisão de 

Administração e Expediente da Secretaria Municipal da Educação. 

 

Art. 6º O mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos, permitida a recondução e a reeleição. 

 

Art. 7º As eleições dos Conselheiros representantes dos servidores serão feitas diretamente na Secretaria Municipal 

da Educação, com os servidores efetivos abrangidos pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Educação e 

com voto facultativo. 

 

§ 1º Para que sejam consideradas válidas, deverão votar no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos servidores 

citados no caput. 

 

§ 2º Caso não haja o quórum mínimo de eleitores, fica facultado a Secretária Municipal da Educação a escolha 

dos servidores representantes. 

 

Art. 8º Sob a responsabilidade da Secretaria Municipal da Educação deverá ser formada comissão para proceder às 

eleições. 

 

Art. 9º Após a instalação do Conselho deverá ser elaborado dentro de 30 (trinta) dias o seu Regimento Interno, que 

será instituído por ato do Chefe do Poder Executivo. 

 

Art. 10 As decisões do Conselho serão submetidas à aprovação da Secretária Municipal da Educação, respeitando-se 

os requisitos para o ato administrativo, na forma da Lei. 

 

Art. 11 Este Decreto regulamentador entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Bauru, 30 de agosto de 2.011. 

 

 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

MAURÍCIO PONTES PORTO 

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

 

RICHARD VENDRAMINI 

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 

VERA MARIZA REGINO CASÉRIO 

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

 

 

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

 

 

GILMARA MEIRE DE SOUSA ARAÚJO 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO N° 12.306, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2.013 

P. 5.559/12 Regulamenta o desenvolvimento na carreira do magistério por 

meio do acesso, conforme art. 6º, parágrafo 3º da Lei 

Municipal nº 5.999 de 30 de novembro de 2010. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 

51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, 

 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º Constitui-se uma das formas de desenvolvimento na carreira do magistério municipal o acesso, 

conforme previsto no art. 6º da Lei Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 2.010, que instituiu 

o Plano de Cargos, Carreiras e Salário dos servidores específicos da área de educação. 

 

Art. 2º Acesso é a forma de provimento por derivação vertical pelo qual o servidor efetivo do magistério 

municipal, que ingressou originariamente por concurso público, é elevado para cargo de maior 

responsabilidade e maior complexidade de atribuições, para cujo desempenho seja requerida prévia 

experiência adquirida no exercício de outro cargo dentro da carreira a que pertence. 

 

Art. 3º A organização em carreira pressupõe a interligação, com qualificativos de formação profissional 

comum desde a investidura originária, entre as funções inerentes ao cargo em que o servidor 

efetivo do magistério municipal se encontra e o cargo imediatamente superior na carreira. 

 

Art. 4º A carreira do magistério municipal possui o seguinte desenvolvimento, considerando as seguintes 

modalidades de ensino: 

 

I -  Educação de Jovens e Adultos: 

 

a) Especialista em Educação Adjunto – professor substituto de educação básica de 

Jovens e Adultos; 

 

b) Especialista em Educação – professor de educação básica de Jovens e Adultos; 

 

c) Especialista em Gestão Escolar – diretor de escola de Jovens e Adultos. 

 

II -  Educação Especial: 

 

a) Especialista em Educação Adjunto – professor substituto de educação básica 

especial; 

 

b) Especialista em Educação – professor de educação básica especial. 

 

III -  Ensino Fundamental: 

 

a) Especialista em Educação Adjunto – professor substituto de educação básica de 

Ensino Fundamental; 

 

b) Especialista em Educação – professor de educação básica de Ensino Fundamental; 

 

c) Especialista em Gestão Escolar – diretor de escola de Ensino Fundamental. 

 

IV -  Educação Infantil: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec. nº 12.306/13 

 

a) Especialista em Educação Adjunto – professor substituto de educação básica de 

Educação Infantil; 

 

b) Especialista em Educação – professor de educação básica de Educação Infantil; 

 

c) Especialista em Gestão Escolar – diretor de escola de Educação Infantil. 

 

Art. 5º O Concurso de acesso destina-se ao provimento de cargos vagos. 

 

Art. 6º Para concorrer ao acesso, o servidor integrante da carreira do magistério municipal deverá 

preencher os seguintes pré-requisitos: 

 

I -  Possuir no mínimo 5 (cinco) anos de efetivo exercício na carreira; 

 

II -  Ocupar o cargo imediatamente abaixo na carreira; 

 

III -  Obter avaliação de desempenho satisfatória; 

 

IV -  Preencher os requisitos do cargo imediatamente superior; 

 

V -  Ser aprovado em Concurso de Provas e Títulos. 

 

§ 1º  Para efeito do inciso I do art. 6º, o servidor do magistério municipal deverá possuir, no mínimo, 5 

(cinco) anos completos de efetivo exercício na carreira, na modalidade a qual pertence (Educação 

de Jovens de Adultos, Educação Especial, Ensino Fundamental e Educação Infantil), considerando 

a data limite prevista no edital do concurso. 

 

§ 2º  Para efeito do inciso V, no que se refere aos títulos, os certificados apresentados para 

enquadramento inicial e ou evolução na carreira não poderão ser reapresentados para fins de 

concurso de acesso, conforme previsto no art. 32 da Lei Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 

2.010. 

 

§ 3º  Do edital de abertura do concurso de acesso deverão constar, obrigatoriamente, a quantidade de 

cargos vagos disponíveis, os requisitos para inscrição, os pré-requisitos do cargo a ser acessado, a 

síntese das atribuições do cargo, os conteúdos exigidos e bibliografia, as fases do concurso, os 

critérios de eliminação e de classificação, os títulos exigidos e válidos para contagem de pontos, o 

tempo de serviço, as datas-limites de contagem de títulos, os pontos atribuídos aos títulos, os 

recursos cabíveis, os critérios para apuração da nota da prova e dos títulos e nota final, bem como 

as demais disposições cabíveis. 

 

Art. 7º Para efeito de seleção e classificação, no edital serão considerados, especificamente, quanto ao 

tempo de serviço, o Anexo I, e quanto aos títulos, formação, atividades técnico-científicas e 

produção docente, o Anexo II. 

 

Art. 8º A prova escrita, composta de questões objetivas, terá caráter eliminatório e classificatório. 

 

§ 1º  Para a prova escrita o candidato deverá obter um mínimo de 60% (sessenta por cento) de 

aproveitamento, de um máximo de 100% (cem por cento). 

 

§ 2º  O candidato que não obtiver um mínimo de 60% (sessenta por cento) de aproveitamento na prova 

escrita estará eliminado e não avançará para o processo classificatório de títulos e tempo de 

serviço. 

 

Art. 9º Para a classificação final serão ponderados os seguintes fatores: 



 

3 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec. nº 12.306/13 

 

I -  Prova escrita – peso 7 

 

II -  Prova de títulos – peso 2 

 

III- Tempo de serviço – peso 1 

 

Parágrafo único.  O valor obtido em cada fator será multiplicado pelo seu peso; o seu resultado será somado e 

dividido por 100, obtendo-se, assim, a classificação final. 

 

Art. 10 São critérios para desempate na pontuação dos candidatos no concurso, pela ordem: 

 

I -  Maior nota na prova escrita; 

 

II -  Maior pontuação em títulos; 

 

III -  Maior tempo de efetivo exercício no cargo. 

 

Art. 11 O acesso terá validade de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por mais 1 (um) ano; os 

classificados concorrerão às vagas existentes e às que surgirem dentro do prazo de validade do 

concurso. 

 

Art. 12  Os concursos de acesso serão processados por comissão constituída especialmente para esse fim. 

 

Art. 13 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Bauru, 13 de novembro de 2.013. 

 

 

 

 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

MAURÍCIO PONTES PORTO 

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

 

 

 

VERA MARIZA REGINO CASÉRIO 

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

 

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

 

 

 

 

ANDRÉA MARIA LIBERATO 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
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ANEXO I 

 

Tempo em anos Pontos 

25 25 

24 24 

23 23 

22 22 

21 21 

20 20 

19 19 

18 18 

17 17 

16 16 

15 15 

14 14 

13 13 

12 12 

11 11 

10 10 

9 9 

8 8 

7 7 

6 6 

5 5 

Ref. Dec. nº 12.306/13 
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FORMAÇÃO 

Título/curso Pontos 

Pós-doutorado em educação ou em área afim 100 

Doutorado em educação ou em área afim 80 

Pós-graduação (stricto sensu) – Mestrado em Educação ou em área afim 60 

Pós-graduação (lato sensu) – Especialização em Educação ou em área afim, ministrado por 

Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC, com duração mínima de 360 horas, 

limitado a 2 cursos. 

30 

Curso superior em área afim da educação, limitado a 2 cursos. 30 

Curso de extensão/aperfeiçoamento na área da educação, feito nos últimos 03 (três) anos, 

ministrado por Instituição de ensino reconhecida pelo MEC ou Secretaria Municipal da 

Educação de Bauru, com duração mínima de 180 horas, limitado a 2 cursos 

15 

Curso de atualização técnico-pedagógico, feito nos últimos 03 (três) anos, com duração 

mínima de 80 horas, ministrado por Instituição de ensino reconhecida pelo MEC, ou 

ministrado pela Secretaria Municipal de Educação de Bauru, limitado a 2 cursos. 

14 

Curso de atualização técnico-pedagógico, feito nos últimos 03 (três) anos, com duração 

mínima de 30 horas, ministrado por Instituição de ensino reconhecida pelo MEC, ou 

ministrado pela Secretaria Municipal de Educação de Bauru, limitado a 4 cursos. 

8 

Curso de atualização técnico-pedagógico, feito nos últimos 03 (três) anos, com duração 

mínima de 15 horas, ministrado por Instituição de ensino reconhecida pelo MEC, ou 

ministrado pela Secretaria Municipal de Educação de Bauru, limitado a 6 cursos. 

4 

Curso de atualização técnico-pedagógico, feito nos últimos 03 (três) anos, com duração 

mínima de 3 horas, ministrado por Instituição de ensino reconhecida pelo MEC, ou ministrado 

pela Secretaria Municipal de Educação de Bauru, limitado a 8 cursos. 

2 

 

 

ATIVIDADES TÉCNICO-CIENTÍFICAS NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS 

Atividade Pontos  

Preleção de palestras e conferências em eventos na área da educação locais, limitado a 6 

atividades. 

05 por atividade 

Preleção de palestras e conferências em eventos na área da educação regional ou 

nacional limitado a 6 atividades 

07 por atividade 

Participação em programas ou projetos aprovados e/ou apoiados pela Secretaria 

Municipal da Educação de Bauru, limitado a 2 atividades 

10 por atividade 

Cursos ministrados limitado a 6 atividades 10 por atividade 

Eventos científicos em nível nacional ou internacional, com apresentação de trabalho 

limitado a 6 atividades 

07 por congresso 

Eventos científicos em nível regional ou local, com apresentação de trabalho, limitado a 

6 atividades 

05 por evento 

Eventos científicos em nível nacional ou internacional, sem apresentação de trabalho, 

limitado a 6 atividades 

04 por evento 

Eventos científicos em nível regional ou local, sem apresentação de trabalho, limitado a 

6 atividades 

02 por evento 

Ref. Dec. nº 12.306/13 
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PUBLICAÇÕES NA ÁREA DA EDUCAÇÃO NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS 

Atividade Pontos 

Livros 25 por atividade 

Capítulos de livro 15 por atividade 

Organização de livro publicado por editora com corpo editorial 15 por atividade 

Artigos completos publicados em periódicos 10 por atividade 

Trabalho Completo publicado em anais de eventos científicos  05 por atividade 

Resumo publicado em anais de eventos científicos 02 por atividade 

Texto em jornais de notícias/revistas sobre temática educação 01 por atividade 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 12.879, DE 17 DE SETEMBRO DE 2.015 

P. 5.559/12 Altera o Decreto nº 12.306, de 13 de novembro de 2.013 

que, regulamenta o desenvolvimento na carreira do 

magistério por meio do acesso, conforme art. 6º, parágrafo 

3º da Lei Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 2.010. 

 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 51 da Lei 

Orgânica do Município de Bauru, 

 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º Inclui-se o parágrafo 4º ao art. 6º do Decreto nº 12.306, de 13 de novembro de 2.013, que assim disporá: 

 

Art. 6º  [...] 

 

§ 4º  Somente poderão participar do desenvolvimento na carreira do magistério por acesso, os 

professores com estágio probatório homologado; para os professores que ainda não tenham 

obtido avaliação de desempenho, considerar-se-á para fins do inciso III, do art. 6º, a última 

avaliação do estágio probatório. 

 

Art. 2º Altera o Anexo I, previsto no art. 7º do Decreto nº 12.306, de 13 de novembro de 2.013, que passa a ter a 

seguinte redação: 

 

 

ANEXO I 

 

Tempo em anos Pontos 

25 25 

24 24 

23 23 

22 22 

21 21 

20 20 

19 19 

18 18 

17 17 

16 16 

15 15 
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14 14 

13 13 

12 12 

11 11 

10 10 

9 9 

8 8 

7 7 

6 6 

5 5 

4 4 

3 3 

 

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Bauru, 17 de setembro de 2.015. 

 

 

 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

MAURÍCIO PONTES PORTO 

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

 

 

VERA MARIZA REGINO CASÉRIO 

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

 

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

 

 

 

DANILO ALTAFIM PINHEIRO 

RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE  

COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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DECRETO  Nº 13.140, DE 22 DE AGOSTO DE 2.016 

P. 41.590/16 Regulamenta o art. 40 da Lei Municipal nº 5.999, de 30 

de novembro de 2.010, que dispõe sobre a Atividade de 

Trabalho Pedagógico (atividades exercidas fora da sala 

de aula). 

 

 

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 51 da Lei 

Orgânica do Município de Bauru, 

 

 

 

D E C R E T A 

 

 

 

Título I 

Da Atividade de Trabalho Pedagógico – ATP 

 

Art. 1º A Atividade de Trabalho Pedagógico – ATP constitui-se de atividades desenvolvidas fora da sala de aula, e 

tem por princípio a complementação pedagógica, a assistência didática ao escolar e o atendimento aos 

responsáveis legais pelos alunos, desdobrando-se em atividade coletiva, individual e de livre escolha: 

 

§1º A Atividade de Trabalho Pedagógico Coletiva – ATPC, destinada para estudos na Unidade Escolar, ou em 

outro local autorizado previamente pela Secretaria Municipal da Educação, tem como objetivos: 

 

I     -  Construir e implementar o projeto pedagógico da escola;  

II    -  Articular as ações educacionais desenvolvidas pelos diferentes segmentos da escola, visando a 

melhoria do processo ensino-aprendizagem;  

III   -  Identificar as alternativas pedagógicas que concorrem para a redução dos índices de evasão e 

retenção;  

IV   -  Possibilitar a reflexão sobre a prática docente;  

V    -  Favorecer o intercâmbio de experiências;  

VI   -  Promover a complementação pedagógica que deve compreender leituras, pesquisas, participação em 

projetos, ações de formação e demais atividades definidas pela Unidade Escolar, bem como pela 

Secretaria Municipal da Educação;  

VII  -  (Re) planejar e avaliar as atividades escolares, tendo em vista as diretrizes comuns que a escola 

pretende imprimir ao processo ensino-aprendizagem; 

VIII  -  Possibilitar a realização de reunião de Pais, uma vez por bimestre, conforme calendário homologado. 

 

§2º A Atividade de Trabalho Pedagógico Individual – ATPI, planejada e programada pelo docente e realizada na 

Unidade Escolar, tem como objetivos: 

 

I      -  Atender os pais e ou responsáveis legais, informando-os sobre a vida escolar do aluno; 

II     -  Confeccionar material didático-pedagógico necessário ao trabalho docente;  

III    -  Acompanhar o processo de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, inclusive em atividade de 

reforço escolar; 

IV    -  Ministrar atividades de reforço ao aluno, com duração de no mínimo 01 (uma) hora semanal; 

V     -  Acompanhar os alunos em atividades e eventos fora do ambiente escolar;  

VI    -  Articular-se com as famílias e a comunidade; 

VII   -  Elaborar relatórios, planejamentos, avaliação dos alunos e demais documentos relativos ao trabalho 

do professor; 

VIII  -  Participar nos colegiados e instituições auxiliares, garantindo a gestão democrática; 

IX    -  Participar de atividades de formação específica da área de educação. 

 

§3º A Atividade de Trabalho Pedagógico de Livre Escolha – ATPL é aquela que o docente tem plena autonomia 

para a escolha do local e horário para realizar atividades afins à educação. 

 

Art. 2º A Atividade de Trabalho Pedagógico aplica-se somente aos Especialistas em Educação (professor de 

educação básica infantil, fundamental, educação especial e educação de jovens e adultos). 
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Art. 3º A Atividade de Trabalho Pedagógico Coletiva – ATPC deve ser planejada, organizada e acompanhada, em 

tempo integral, pelo Especialista em Gestão Escolar e, em caso de impedimento legal deste, pelo Vice-Diretor 

da Escola, Coordenador Pedagógico ou professor indicado pelo gestor, registrando-se o trabalho 

desenvolvido em livro próprio. 

 

Art. 4º A Atividade de Trabalho Pedagógico obedecerá a carga horária adequada aos níveis modulares, com 

acréscimo remuneratório proporcional a incidir sobre a referência do docente, na seguinte forma: 

 

I -  Nível “A” – 05 (cinco) horas semanais, sendo 02 (duas) coletivas e 03 (três) de livre escolha do 

docente, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre sua referência; 

 

II -  Nível “B” – 10 (dez) horas semanais, sendo 02 (duas) coletivas, 04 (quatro) na Unidade Escolar e 04 

(quatro) de livre escolha do docente, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre sua 

referência;  

 

III -  Nível “C” – 15 (quinze) horas semanais, sendo 02 (duas) coletivas, 08 (oito) na Unidade Escolar e 05 

(cinco) de livre escolha do docente, com acréscimo de 75% (setentas e cinco por cento) sobre sua 

referência; 

 

IV -  Nível “D” – 20 (vinte) horas semanais, sendo 02 (duas) coletivas, 12 (doze) na Unidade Escolar e 06 

(seis) de livre escolha do docente, com acréscimo de 100% (cem por cento) sobre sua referência.  

 

Art. 5º A Atividade de Trabalho Pedagógico será facultativa ao docente, que não optou pela mesma até 31 de 

dezembro de 2.017; a partir do início do período letivo do ano de 2.018, essa atividade será obrigatória a 

todos os Especialistas em Educação.  

 

Parágrafo único. A opção inicial da Atividade de Trabalho Pedagógico, independente do tempo de serviço no Sistema 

Municipal de Ensino, será obrigatoriamente, no nível modular “A”.  

 

Título II 

Do exercício da ATP 

 

Art. 6º Os titulares de cargo de Especialista em Educação que optaram pela Atividade de Trabalho Pedagógico ficam 

obrigados ao cumprimento mínimo da jornada de 25 (vinte cinco) horas semanais de trabalho, 

compreendendo no mínimo 04 (quatro) horas letivas diárias. 

 

Art. 7º A Atividade de Trabalho Pedagógico Coletiva – ATPC será realizada em um dia letivo da semana e definida 

pelo coletivo da Unidade Escolar. 

 

Art. 8º As 02 (duas) horas de Atividade de Trabalho Pedagógico Coletiva – ATPC poderão ser realizadas nos 

períodos matutino, vespertino e noturno (até 22 horas). 

 

Art. 9º Dado o caráter essencialmente pedagógico da Atividade de Trabalho Pedagógico Coletiva – ATPC, as 

unidades escolares que mantêm segmentos de ensino diferentes (1° ao 5° ano e do 6° ao 9° ano), deverão 

prever encontros bimestrais com todos os Especialistas em Educação da unidade escolar. 

 

Art. 10 As horas de Atividade de Trabalho Pedagógico Individual – ATPI, realizadas na Unidade Escolar a partir do 

Nível “B”, serão planejadas e programadas pelo docente no início de cada mês e submetidas à consideração 

do Diretor da Unidade Escolar para acompanhamento do processo educativo. 

 

§1º Caberá ao docente a escolha do dia e horário em que realizará a Atividade de Trabalho Pedagógico Individual 

– ATPI na Unidade Escolar. 

 

§2º A Atividade de Trabalho Pedagógico Individual – ATPI será realizada durante o horário de aula da escola, 

respeitando a carga horária mínima de 01 (uma) hora. 

 

Art. 11  O não comparecimento à Atividade de Trabalho Pedagógico Coletiva – ATPC e à Atividade de Trabalho 

Pedagógico Individual – ATPI, será considerado falta injustificada e deverá ser registrado pelo Diretor da 

Unidade Escolar implicando na perda dos vencimentos respectivos.  
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§1º Quando a dispensa para cursar Pós-graduação Stricto Sensu coincidir com o dia da Atividade de Trabalho 

Pedagógico Coletiva – ATPC o docente ficará desobrigado do comparecimento na atividade. 

 

§2º Faltas mensais injustificadas superiores a 50% (cinquenta por cento) implicarão em desistência tácita da ATP. 

 

Art. 12 O docente, a partir do nível modular “B”, poderá utilizar 50% (cinquenta por cento) das horas semanais da 

Atividade de Trabalho Pedagógico Individual – ATPI, para participação em ações de formação presenciais 

promovidas pela Secretaria Municipal da Educação. 

 

§1º Para efeito de frequência, as ausências nas ações de formação serão informadas aos Diretores das Unidades 

Escolares pelo Departamento responsável, por meio de formulário próprio. 

 

§2º A falta nas ações de formação implica no cumprimento obrigatório da Atividade de Trabalho Pedagógico – 

ATP na Unidade Escolar.  

 

Art. 13 Os dias licenciados e abonados desobrigam a participação na Atividade de Trabalho Pedagógico – ATP. 

 

Parágrafo único. As licenças de tratamento de saúde em horas serão aceitas para ATP, desde que especificadas no atestado 

médico, devendo ser lançadas em frequência. 

 

Art. 14 O docente que se encontrar afastado da sala de aula por motivo de restrição funcional não poderá realizar 

Atividade de Trabalho Pedagógico – ATP, enquanto perdurar a restrição. 

 

Parágrafo único. Não será computado para fins de mudança de nível modular o período em que o docente permanecer com 

restrição funcional. 

 

Art. 15 O docente que for portador de 02 (dois) contratos, ainda que na mesma unidade escolar, deverá cumprir a 

Atividade de Trabalho Pedagógico Coletiva – ATPC sobre os 02 (dois) contratos. 

 

Parágrafo único. O docente em Atividade de Trabalho Pedagógico - ATP não poderá, nesse período, ministrar aula em caráter 

de substituição à docência.  

 

 

Título III 

Da opção, do resguardo, da mudança de nível modular e da desistência 

 

Art. 16 A cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, o docente deverá fazer opção por escrito junto à Secretaria 

Municipal da Educação, no prazo de 30 (trinta) dias, requerendo sua permanência no nível modular em que 

se encontra ou acesso ao nível modular seguinte.  

 

Parágrafo único. Não havendo opção de mudança no prazo, a próxima alteração de nível modular só ocorrerá após mais 05 

(cinco) anos de efetivo exercício.  

 

Art. 17 Para efeito de passagem ao nível modular subsequente o docente que se afastou da Atividade de Trabalho 

Pedagógico – ATP, para ocupar cargo em comissão, função de confiança ou alteração de jornada para atender 

à Secretaria Municipal da Educação, terá computado integralmente o seu tempo de serviço e garantido seus 

direitos.  

 

Art. 18 Em razão da necessidade da participação do Vice-Diretor, do Coordenador Pedagógico e, se for o caso ainda, 

de seus substitutos ou do Substituto do Diretor de Escola na Atividade de Trabalho Pedagógico – ATP, fica 

assegurada, até 31 de dezembro de 2.017, a possibilidade do resguardo nos níveis “B”, “C” e “D”, sendo 

obrigatória a realização do nível “A”. 

 

Parágrafo único. Em caráter temporário, fica assegurado o resguardo ao docente que estiver com alteração de jornada. 

 

Art. 19 O docente poderá desistir da Atividade de Trabalho Pedagógico – ATP a qualquer momento.  

 

Parágrafo único. O direito ao retorno à Atividade de Trabalho Pedagógico – ATP poderá ocorrer até 05 (cinco) anos antes de 

sua aposentadoria, no nível modular “A”.  
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Art. 20 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando expressamente o Decreto Municipal nº 

11.580, de 06 de julho de 2.011 e Decreto Municipal nº 13.014, de 17 de fevereiro de 2.016, bem como todas 

as disposições em contrário fixadas em decretos.  

 

Bauru, 22 de agosto de 2.016. 

 

 

 

 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

MAURÍCIO PONTES PORTO 

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

 

 

 

VERA MARIZA REGINO CASÉRIO 

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

 

 

 

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

 

 

 

 

ANDRÉA MARIA LIBERATO 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO N° 12.139, DE 16 DE MAIO DE 2.013 

P. 21.941/13 Regulamenta a Progressão por Qualificação 

Profissional (PQP) dos Servidores Públicos 

Municipais abrangidos pelo Plano de Cargos, 

Carreiras e Salário – PCCS da Secretaria Municipal 

da Educação para o período de 2.011-2.013. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 51 da Lei 

Orgânica do Município de Bauru, 

 

 

D E C R E T A 

 

 

Art. 1° O presente Decreto regulamenta a Progressão por Qualificação Profissional (PQP)  referente ao exercício de 

2.011-2.013, nos termos da Lei Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 2.010. 

 

Art. 2° A Progressão por Qualificação Profissional (PQP) é a evolução funcional do servidor da Secretaria Municipal 

da Educação, estável, de forma horizontal, mediante avaliação de desempenho e desenvolvimento favorável a 

cada 2 (dois) anos de efetivo exercício no cargo, bem como de  apresentação de diplomas e/ou certificados de 

participações de cursos, correspondendo ao acréscimo de um internível de vencimento. 

 

§ 1º Para os servidores municipais da Secretaria Municipal da Educação em estágio probatório, iniciar-se-á a 

contagem de tempo referida no “caput”, após a aprovação do estágio probatório. 

 

§ 2º Terão direito à Progressão por Qualificação Profissional apenas os servidores que, além de preencher os 

requisitos do caput, obtiverem na avaliação de desempenho os conceitos ótimo ou bom. 

 

§ 3º Todos os servidores municipais lotados na Secretaria Municipal da Educação, serão avaliados nos moldes do 

presente Decreto.  

 

Art. 3° A Progressão por Qualificação Profissional (PQP), para o período 2.011-2.013, levará em conta a avaliação 

de desempenho realizada no ano de 2.010. 

 

Parágrafo único. Os servidores que não participaram da avaliação de desempenho referente ao ano de 2.010, deverão ser 

avaliados segundo os mesmos critérios vigentes à época. 

 

Art. 4°  O servidor para requerer a Progressão por Qualificação Profissional (PQP) deverá estar enquadrado nos 

seguintes quesitos: 

 

I –  Somente serão considerados os cursos realizados no período de março de 2.011 (art.35, II da Lei 

Municipal  n° 5.999, de 30 de novembro de 2.010) à 28 de fevereiro de 2.013; 

 

II -  Apresentar requerimento com os documentos comprobatórios dos cursos que deverão ter correlação 

com o cargo/função, realizado dentro do período estipulado no inciso anterior para serem 

referendados pela Comissão de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal da Educação 

(CDF-SME); 

 

III - Apresentar a avaliação de desempenho e desenvolvimento favorável de acordo com o art.18 da Lei 

Municipal n° 5.999, de 30 de novembro de 2.010; 

 

IV -  Ter sido aprovado no estágio probatório. 

 

Art. 5° Para efeito de Progressão por Qualificação Profissional (PQP) ficam estabelecidas as seguintes regras: 

 

I -  Para o cargo de Assistente de Serviços na Escola: cursos de aperfeiçoamento em sua área de 

atuação ou correlata, cujo somatório da carga horária seja igual ou superior a 40 (quarenta) horas, 

garantem, após a aprovação no estágio probatório, a progressão para o nível subsequente, até o 

limite do último nível de vencimento da classe; 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec. nº 12.139/13 

 

II -  Para o cargo de Agente Educacional: cursos de aperfeiçoamento em sua área de atuação ou 

correlata, cujo somatório da carga horária seja igual ou superior a 60 (sessenta) horas, garantem, 

após a aprovação no estágio probatório, a progressão para o nível subsequente até o limite do 

ultimo nível de vencimento da classe; 

 

III -  Para os cargos de Especialistas em Educação Adjunto e Especialista em Educação: curso de 

aperfeiçoamento em sua área de atuação ou correlata, cujo somatório da carga horária seja igual ou 

superior a 120 (cento e vinte) horas, garantem, após a aprovação no estágio probatório, a progressão 

para o nível subsequente, até o limite do último nível de vencimento da classe; 

 

IV -  Para o cargo de Especialista em Gestão Escolar: cursos de aperfeiçoamento em sua área de atuação 

ou correlata, cujo somatório da carga horária seja igual ou superior a 120 (cento e vinte) horas, 

garantem, após a aprovação no estágio probatório, a progressão para o nível subsequente, até o 

limite do último nível de vencimento da classe. 

 

Parágrafo único. Nos termos do artigo 19  da Lei Municipal n° 5.999, de 30 de novembro de 2.010, serão considerados os 

cursos que atendam cumulativamente os seguintes requisitos: 

 

a) As especificidades das atividades executadas; 

 

b) As necessidades inerentes ao exercício do cargo efetivo e; 

 

c) A aplicabilidade ou adequação do que atesta o título, em seu local de trabalho. 

 

Art. 6° Os documentos comprobatórios dos cursos apresentados para serem validados pela Comissão de 

Desenvolvimento Funcional deverão conter: 

 

I - Papel timbrado com nome da instituição emitente; 

 

II - Título do curso; 

 

III - Data e carga horária realizada; 

 

IV - Nome, cargo e assinatura do responsável pela emissão. 

 

§1°  A Instituição deve ser reconhecida pelo MEC, exceção feita aos cursos conveniados e/ou promovidos sob a 

responsabilidade da Secretaria Municipal da Educação. 

 

§2°  Os certificados com a assinatura digital deverão ser chancelados pela instituição/entidade, com a finidade de 

atestar a autenticidade do documento, exceção aos cursos conveniados e/ou promovidos sob a 

responsabilidade da Secretaria Municipal da Educação. 

 

§3°  A Comissão de Desenvolvimento Funcional - CDF-SME reserva o direito de requisitar ao servidor e/ou 

instituição outras informações pertinentes aos cursos/títulos apresentados. 

 

Art. 7°  Para os servidores que entregarem à CDF-SME os documentos para os fins a que se destina o presente 

Decreto até o dia 1° de julho de 2.013 terão as vantagens retroativas ao mês de março de 2.013; para aqueles 

que protocolarem depois do dia 1° de julho de 2.013, as vantagens serão retroativas à data do protocolo. 

 

Art. 8° As Secretarias Municipais da Educação e da Administração darão suporte técnico e operacional necessários à 

Comissão de Desenvolvimento Funcional - CDF-SMF aplicação do presente decreto. 

 

Art. 9º  A Comissão de Desenvolvimento Funcional - CDF-SME expedirá normativas que definirão os procedimentos 

da atuação. 

 

Art. 10 O servidor que não estiver desempenhando as funções essenciais do cargo efetivo (desvio de função) não 

poderá ser beneficiado com a progressão. 
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Art. 11 O servidor em restrição funcional não poderá ser beneficiado com a progressão nos termos do Parágrafo 

único do art. 3º da Lei Municipal nº 5.568, de 02 de abril de 2.008 e do artigo 9º do Decreto Municipal nº 

10.662, de 26 de maio de 2.008. 

 

Art. 12 Os servidores municipais da Secretaria Municipal da Educação que obtiveram resultado regular ou fraco na 

avaliação de desempenho de 2.010, deverão, obrigatoriamente, passar por cursos de capacitação e 

aperfeiçoamento, nos termos do art. 23 da Lei Municipal n° 5.999, de 30 de novembro de 2.010. 

 

Art. 13 As questões omissas serão dirimidas pela Comissão de Desenvolvimento Funcional - CDF-SME, segundo o 

previsto na Lei Municipal n° 5.999, de 30 de novembro de 2.010. 

 

Art. 14 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Bauru, 16 de maio de 2.013. 

 

 

 

 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

MAURÍCIO PONTES PORTO 

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

 

 

 

VERA MARIZA REGINO CASÉRIO 

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

 

 

 

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

 

 

 

 

ANDRÉA MARIA LIBERATO 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO  Nº 12.153, DE 03 DE JUNHO  DE 2.013 

P. 21.941/13 Altera a redação do art. 11 do Decreto Municipal nº 

12.139, de 16 de maio de 2.013, que regulamenta a 

Progressão por Qualificação Profissional (PQP) dos 

Servidores Públicos Municipais abrangidos pelo 

Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS da 

Secretaria Municipal da Educação para o período de 

2.011 - 2.013. 

 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 51 

da Lei Orgânica do Município de Bauru, 

 

D E C R E T A 

 

 

Art. 1º Altera a redação do art. 11 do Decreto Municipal nº 12.139, de 16 de maio de 2.013, que passa a ter 

a seguinte redação: 

 

“Art. 11 Revogado.” (NR) 

 

Art. 2º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Bauru, 03 de junho de 2.013. 

 

 

 

 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

MAURÍCIO PONTES PORTO 

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

 

 

VERA MARIZA REGINO CASÉRIO 

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

 

 

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

 

 

 

ANDRÉA MARIA LIBERATO 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 12.755, DE 31 DE MARÇO DE 2.015 

P. 16.146/15 Regulamenta a Progressão por Qualificação 

Profissional (PQP) dos Servidores Públicos Municipais 

abrangidos pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salário – 

PCCS da Secretaria Municipal da Educação para o 

período de 2.013-2.015. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 51 da 

Lei Orgânica do Município de Bauru, 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1°  O presente Decreto regulamenta a Progressão por Qualificação Profissional (PQP) referente ao 

exercício de  2.013-2.015, nos termos da Lei Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 2.010.  

 

Art. 2°  A Progressão por Qualificação Profissional (PQP) é a evolução funcional do servidor da Secretaria 

Municipal  da Educação, estável, de forma horizontal, mediante avaliação de desempenho e 

desenvolvimento favorável a  cada 2 (dois) anos de efetivo exercício no cargo, bem como de 

apresentação de diplomas e/ou certificados de  participações de cursos, correspondendo ao acréscimo 

de um internível de vencimento.  

 

§ 1º  Para os servidores municipais da Secretaria Municipal da Educação em estágio probatório, iniciar-se-á a 

contagem de tempo referida no “caput”, após a aprovação do estágio probatório.  

 

§ 2º  Terão direito à Progressão por Qualificação Profissional apenas os servidores que, além de preencher os  

requisitos do “caput”, obtiverem os conceitos ótimo ou bom na avaliação de desempenho de 2.013 e 

2.014 e para os servidores que completaram estágio probatório em 2.013, serão utilizadas as avaliações 

de desempenho de 2.014 e 2.015.  

 

§ 3º  Todos os servidores municipais lotados na Secretaria Municipal da Educação, serão avaliados nos 

moldes do  presente Decreto.  

 

Art. 3°  A Progressão por Qualificação Profissional (PQP), para o período 2.013-2.015, levará em conta os 

seguintes critérios: 

 

I –  Para os servidores que já conquistaram a Progressão anteriormente, será levada em conta as 

avaliações de desempenho realizadas nos anos de 2.013 e 2.014; 

 

II –  Para os servidores que completaram estágio probatório em 2.013, serão utilizadas as 

avaliações de desempenho de 2.014 e 2.015. 

 

Art. 4°  O servidor para requerer a Progressão por Qualificação Profissional (PQP) deverá estar enquadrado nos 

seguintes quesitos:  

 

I –  Somente serão considerados os cursos realizados no período de 01 de março de 2.013 (art.35, 

II da Lei  Municipal n° 5.999, de 30 de novembro de 2.010) à 28 de fevereiro de 2.015;  

 

II -  Apresentar requerimento devidamente preenchido, assinado e protocolado com os documentos 

comprobatórios dos cursos que deverão ter correlação com o cargo/função, realizado dentro do 

período estipulado no inciso anterior para serem referendados pela Comissão de 

Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal da Educação  (CDF-SME);  

 

III -  Apresentar a avaliação de desempenho e desenvolvimento favorável de acordo com o art. 18 

da Lei Municipal n° 5.999, de 30 de novembro de 2.010;  

 

IV -  Ter sido aprovado no estágio probatório; 

 

V –  Ter completado dois anos de efetivo exercício após o estágio probatório; 
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VI –  Ter completado dois anos de efetivo exercício a partir da data da última Progressão por 

Qualificação Profissional – PQP concedida. 

  

Art. 5°  Para efeito de Progressão por Qualificação Profissional (PQP) ficam estabelecidas as seguintes regras:  

 

I -  Para o cargo de Assistente de Serviços na Escola: cursos de aperfeiçoamento em sua área de 

atuação ou correlata, cujo somatório da carga horária seja igual ou superior a 40 (quarenta) 

horas, garantem, após a aprovação no estágio probatório, a progressão para o nível 

subsequente, até o  limite do último nível de vencimento da classe;  

 

II -  Para o cargo de Agente Educacional: cursos de aperfeiçoamento em sua área de atuação ou  

correlata, cujo somatório da carga horária seja igual ou superior a 60 (sessenta) horas, 

garantem, após a aprovação no estágio probatório, a progressão para o nível subsequente até o 

limite do ultimo nível de vencimento da classe;  

 

III -  Para os cargos de Especialistas em Educação Adjunto e Especialista em Educação: curso de 

aperfeiçoamento em sua área de atuação ou correlata, cujo somatório da carga horária seja 

igual ou superior a 120 (cento e vinte) horas, garantem, após a aprovação no estágio 

probatório, a progressão para o nível subsequente, até o limite do último nível de vencimento 

da classe;  

 

IV -  Para o cargo de Especialista em Gestão Escolar: cursos de aperfeiçoamento em sua área de 

atuação ou correlata, cujo somatório da carga horária seja igual ou superior a 120 (cento e 

vinte) horas, garantem, após a aprovação no estágio probatório, a progressão para o nível 

subsequente, até o limite do último nível de vencimento da classe.  

 

Parágrafo único.  Nos termos do art. 19 da Lei Municipal n° 5.999, de 30 de novembro de 2.010, serão considerados os 

cursos que atendam cumulativamente os seguintes requisitos:  

 

a)  As especificidades das atividades executadas;  

b)  As necessidades inerentes ao exercício do cargo efetivo; e 

c)  A aplicabilidade ou adequação do que atesta o título, em seu local de trabalho.  

 

Art. 6° Os documentos comprobatórios dos cursos apresentados para serem validados pela Comissão de 

Desenvolvimento Funcional deverão conter:  

 

I - Papel timbrado com nome da instituição emitente;  

II -  Título do curso;  

III -  Data e carga horária realizada;  

IV -  Nome, cargo e assinatura do responsável pela emissão.  

 

§1°  A Instituição deve ser reconhecida pelo MEC, exceção feita aos cursos conveniados e/ou promovidos 

sob a responsabilidade da Secretaria Municipal da Educação.  

 

§2°  Os certificados com a assinatura digital deverão ser chancelados pela instituição/entidade, com a 

finalidade de atestar a autenticidade do documento, exceção aos cursos conveniados e/ou promovidos 

sob a responsabilidade da Secretaria Municipal da Educação.  

 

§3°  A Comissão de Desenvolvimento Funcional - CDF-SME reserva o direito de requisitar ao servidor e/ou 

instituição outras informações pertinentes aos cursos/títulos apresentados.  

 

§4º  Os títulos apresentados no requerimento, maior que a carga horária necessária, ainda que não utilizados 

para a progressão do referido ciclo, não poderão ser mais apresentados (nos termos do art. 32 da Lei 

Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 2.010). 

 

Art. 7°  O presente ciclo de Progressão por Qualificação Profissional (PQP) do período de 2.013/2.015, se 

iniciará somente a partir de 01/03/2.015, nas seguintes condições: 
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I –  Para os servidores que já obtiveram a promoção por Qualificação Profissional – PQP, 

anteriormente, desde que atendido o disposto no inciso VI do art. 4º do presente decreto, as 

vantagens terão sua vigência a partir da data em que completaram o tempo de efetivo exercício 

de dois anos, a partir da data da ultima progressão conquistada; 

 

II –  Para os servidores que completaram dois anos de efetivo exercício após o estágio probatório, 

desde que atendido o disposto no inciso V do art. 4º do presente decreto,  as vantagens serão 

retroativas à data do protocolo do requerimento.  

 

Art. 8°  As Secretarias Municipais da Educação e da Administração darão suporte técnico e operacional 

necessários à Comissão de Desenvolvimento Funcional - CDF-SMF para aplicação do presente decreto.  

 

Art. 9º  A Comissão de Desenvolvimento Funcional - CDF-SME expedirá normativas que definirão os 

procedimentos da atuação.  

 

Art. 10  O servidor que não estiver desempenhando as funções essenciais do cargo efetivo (desvio de função) 

não poderá ser beneficiado com a progressão.  

 

Art. 11  Os servidores municipais da Secretaria Municipal da Educação que obtiveram resultado regular ou 

fraco nas avaliações de desempenho de 2.014 e 2.015, deverão, obrigatoriamente, passar por cursos de 

capacitação e aperfeiçoamento, nos termos do art. 23 da Lei Municipal n° 5.999, de 30 de novembro de 

2.010. 

 

Art. 12  As questões omissas serão dirimidas pela Comissão de Desenvolvimento Funcional - CDF-SME, 

segundo o previsto na Lei Municipal n° 5.999, de 30 de novembro de 2.010. 

 

Art. 13  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Bauru, 31 de março de 2.015. 

 

 

 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

MAURÍCIO PONTES PORTO 

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

 

 

LUIZ CÉLIO BUCCERONI 

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

VERA MARIZA REGINO CASÉRIO 

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

 

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

 

 

 

ANDRÉA MARIA LIBERATO 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 13.387, DE 25 DE ABRIL DE 2.017 

P. 9.897/17 Regulamenta a Progressão por Qualificação 

Profissional (PQP) dos Servidores Públicos 

Municipais abrangidos pelo Plano de Cargos, 

Carreiras e Salário – PCCS da Secretaria Municipal 

da Educação para o período de 2.015-2.017. 

 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 51 da Lei 

Orgânica do Município de Bauru, 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1° O presente Decreto regulamenta a Progressão por Qualificação Profissional (PQP) referente ao exercício de 

2.015-2.017, nos termos da Lei Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 2.010.  

 

Art. 2° A Progressão por Qualificação Profissional (PQP) é a evolução funcional do servidor da Secretaria Municipal 

da Educação, estável, de forma horizontal, mediante avaliação de desempenho e desenvolvimento favorável a 

cada 2 (dois) anos de efetivo exercício no cargo, bem como de apresentação de diplomas e/ou certificados de 

participações de cursos, correspondendo ao acréscimo de um internível de vencimento.  

 

§ 1º Para os servidores municipais da Secretaria Municipal da Educação em estágio probatório, iniciar-se-á a 

contagem de tempo referida no “caput”, após a aprovação do estágio probatório.  

 

§ 2º Terão direito à Progressão por Qualificação Profissional apenas os servidores que, além de preencher os 

requisitos do “caput”, obtiverem os conceitos ótimo ou bom na avaliação de desempenho de 2.015 e 2.016.  

 

§ 3º Todos os servidores municipais lotados na Secretaria Municipal da Educação, serão avaliados nos moldes do 

presente Decreto.  

 

Art. 3° A Progressão por Qualificação Profissional (PQP), para o período 2.015-2.017, levará em conta os seguintes 

critérios:  

 

I –  Para os servidores que já conquistaram a Progressão anteriormente, será levada em conta as 

avaliações de desempenho realizadas nos anos de 2.015 e 2.016;  

 

II –  Para os servidores que completaram estágio probatório em 2.015, serão utilizadas as avaliações de 

desempenho de 2.015 e 2.016, sendo que para o período proporcional de 2.015 será repetida a nota 

de 2.016. 

 

Art. 4° O servidor para requerer a Progressão por Qualificação Profissional (PQP) deverá estar enquadrado nos 

seguintes quesitos:  

 

I -  Somente serão considerados os cursos realizados no período de 01 de março de 2.015 (art. 35, II da 

Lei Municipal n° 5.999, de 30 de novembro de 2.010) à 28 de fevereiro de 2.017; 

 

II -  Apresentar requerimento devidamente preenchido, assinado e protocolado com os documentos 

comprobatórios dos cursos que deverão ter correlação com o cargo/função, realizado dentro do 

período estipulado no inciso anterior para serem referendados pela Comissão de Desenvolvimento 

Funcional da Secretaria Municipal da Educação (CDF-SME); 

 

III -  Apresentar a avaliação de desempenho e desenvolvimento favorável de acordo com o art. 18 da Lei 

Municipal n° 5.999, de 30 de novembro de 2.010; 

 

IV -  Ter sido aprovado no estágio probatório;  

 

V -  Ter completado dois anos de efetivo exercício após o estágio probatório; 

 

VI -  Ter completado dois anos de efetivo exercício a partir da data da última Progressão por 

Qualificação Profissional – PQP concedida.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec. nº 13.387/17 

 

Art. 5° Para efeito de Progressão por Qualificação Profissional (PQP) ficam estabelecidas as seguintes regras:  

 

I -  Para o cargo de Assistente de Serviços na Escola: cursos de aperfeiçoamento em sua área de 

atuação ou correlata, cujo somatório da carga horária seja igual ou superior a 40 (quarenta) horas, 

garantem, após a aprovação no estágio probatório, a progressão para o nível subsequente, até o 

limite do último nível de vencimento da classe;  

 

II -  Para o cargo de Agente Educacional: cursos de aperfeiçoamento em sua área de atuação ou 

correlata, cujo somatório da carga horária seja igual ou superior a 60 (sessenta) horas, garantem, 

após a aprovação no estágio probatório, a progressão para o nível subsequente até o limite do 

ultimo nível de vencimento da classe;  

 

III -  Para os cargos de Especialistas em Educação Adjunto e Especialista em Educação: curso de 

aperfeiçoamento em sua área de atuação ou correlata, cujo somatório da carga horária seja igual ou 

superior a 120 (cento e vinte) horas, garantem, após a aprovação no estágio probatório, a progressão 

para o nível subsequente, até o limite do último nível de vencimento da classe;  

 

IV -  Para o cargo de Especialista em Gestão Escolar: cursos de aperfeiçoamento em sua área de atuação 

ou correlata, cujo somatório da carga horária seja igual ou superior a 120 (cento e vinte) horas, 

garantem, após a aprovação no estágio probatório, a progressão para o nível subsequente, até o 

limite do último nível de vencimento da classe. 

 

Parágrafo único.  Nos termos do art. 19 da Lei Municipal n° 5.999, de 30 de novembro de 2.010, serão considerados os cursos 

que atendam cumulativamente os seguintes requisitos: 

 

a) As especificidades das atividades executadas;  

 

b) As necessidades inerentes ao exercício do cargo efetivo; e 

 

c) A aplicabilidade ou adequação do que atesta o título, em seu local de trabalho.  

 

Art. 6° Os documentos comprobatórios dos cursos apresentados para serem validados pela Comissão de 

Desenvolvimento Funcional deverão conter:  

 

I -  Papel timbrado com nome da instituição emitente;  

 

II -  Título do curso;  

 

III -  Data e carga horária realizada; 

 

IV -  Nome, cargo e assinatura do responsável pela emissão.  

 

§ 1° A Instituição deve ser reconhecida pelo MEC, exceção feita aos cursos conveniados e/ou promovidos sob a 

responsabilidade da Secretaria Municipal da Educação.  

 

§ 2° Os certificados com a assinatura digital deverão ser chancelados pela instituição/entidade, com a finalidade 

de atestar a autenticidade do documento, exceção aos cursos conveniados e/ou promovidos sob a 

responsabilidade da Secretaria Municipal da Educação.  

 

§ 3° A Comissão de Desenvolvimento Funcional - CDF-SME reserva o direito de requisitar ao servidor e/ou 

instituição outras informações pertinentes aos cursos/títulos apresentados.  

 

§ 4º Os títulos apresentados no requerimento, maior que a carga horária necessária, ainda que não utilizados para 

a progressão do referido ciclo, não poderão ser mais apresentados (nos termos do art. 32 da Lei Municipal nº 

5.999, de 30 de novembro de 2.010).  

 

Art. 7° O presente ciclo de Progressão por Qualificação Profissional (PQP) do período de 2.015/2.017, se iniciará 

somente a partir de 01/03/2.017, nas seguintes condições:  
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I –  Para os servidores que já obtiveram a promoção por Qualificação Profissional – PQP, 

anteriormente, desde que atendido o disposto no inciso VI do art. 4º do presente decreto, as 

vantagens terão sua vigência a partir da data em que completaram o tempo de efetivo exercício de 

dois anos, a partir do protocolo do requerimento; 

 

II –  Para os servidores que completaram dois anos de efetivo exercício após o estágio probatório, desde 

que atendido o disposto no inciso V do art. 4º do presente decreto, as vantagens serão retroativas à 

data do protocolo do requerimento.  

 

Art. 8° O servidor que não estiver desempenhando as funções essenciais do cargo efetivo (desvio de função) não 

poderá ser beneficiado com a progressão.  

 

Art. 9º  A Comissão de Desenvolvimento Funcional - CDF-SME expedirá normativas que definirão os procedimentos 

da atuação.  

 

Art. 10 O servidor que não concordar com as decisões da Comissão de Desenvolvimento Funcional - CDF-SME, 

poderá, justificadamente, apresentar pedido de reconsideração no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir 

da ciência.  

 

§ 1º O pedido de reconsideração de que trata o “caput” será apresentado à Comissão de Desenvolvimento 

Funcional – CDF-SME, para análise, cabendo a decisão final à Secretaria Municipal da Educação. 

 

§ 2º O pedido de reconsideração deverá ser decidido no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 4º da Lei 

Municipal nº 3.781, de 21 de outubro de 1.994.  

 

§ 3º Caberá recurso ao Prefeito Municipal no prazo de 15 (quinze) dias a partir da ciência da decisão por parte do 

interessado.  

 

§ 4º O resultado final do recurso deverá ser comunicado à Comissão de Desenvolvimento Funcional – CDF-SME, 

que dará ciência ao interessado. 

 

Art. 11 As questões omissas serão dirimidas pela Comissão de Desenvolvimento Funcional - CDF-SME, segundo o 

previsto na Lei Municipal n° 5.999, de 30 de novembro de 2.010.  

 

Art 12 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Bauru, 25 de abril de 2.017. 

 

 

 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

ANTONIO CARLOS GARMS 

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

 

 

ISABEL CRISTINA MIZIARA 

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

 

 

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

 

 

 

DANILO ALTAFIM PINHEIRO 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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DECRETO N° 13.345, DE 01 DE MARÇO DE 2.017 

P. 6.609/17  Regulamenta a Promoção por Qualificação 

Profissional por Escolaridade (PQPE) dos Servidores 

Públicos Municipais abrangidos pelo Plano de Cargos, 

Carreiras e Salário – PCCS da Secretaria Municipal da 

Educação – Lei Municipal nº 5.999, de 30 de 

novembro de 2.010. 

 

 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 51 

da Lei Orgânica do Município de Bauru,  

 

D E C R E T A 

 

Art. 1°  O presente Decreto regulamenta a Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade 

(PQPE) prevista nos arts. 20 e 21 da Lei Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 2.010.  

 

Art. 2° A Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade – PQPE, poderá ser requerida 

mediante apresentação de título correspondente  à área de atuação ou correlata ao cargo efetivo do 

servidor, após aprovação em estágio probatório, completado cinco anos de efetivo exercício  no 

cargo ou contado da data da última promoção concedida.  

 

Art. 3º  A Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE) poderá ser conquistada pelo 

servidor, de forma vertical, a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo, no nível de vencimento 

correspondente ao valor imediatamente superior ao valor percebido, na classe imediatamente 

superior, dentro do mesmo cargo após titulação, conforme disposto no art. 9º, incisos I a V da Lei 

Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 2.010, nos seguintes termos: 

 

I –  Para os cargos de Assistentes de Serviços na Escola: 

Classe A – Ensino Técnico/Tecnólogo Graduado; 

Classe B – Ensino Médio Completo/Técnico; 

Classe C – Ensino Fundamental Completo. 

 

II -  Para os cargos de Agentes Educacionais: 

Classe A – Tecnólogo Graduado/Ensino Superior; 

Classe B – Ensino Técnico Completo/Tecnólogo Graduado; 

Classe C – Ensino Médio Completo. 

 

III -  Para os cargos de Especialistas em Educação Adjuntos: 

Classe A -  Ensino Superior com Pós-graduação Stricto Sensu em Educação; 

Classe B -  Ensino Superior com Pós-graduação Lato Sensu em Educação; 

Classe C -  Ensino Superior completo (pedagogia) e Ensino Superior completo com 

licenciatura plena em áreas específicas correspondentes ao currículo da Educação 

Básica do 6° ao 9° ano para atuar do 6° ao 9° e EJA  (ciclo II); 

Classe D -  Ensino Médio (Magistério) ou Superior  (Pedagogia) incompleto. 

 

IV -  Para o Cargo de Especialistas em Educação: 

Classe A –  Ensino Superior com Pós-graduação Stricto Sensu em Educação; 

Classe B –  Ensino Superior com Pós-graduação Lato Sensu em Educação; 

Classe C -  Ensino Superior completo (pedagogia) e Ensino Superior completo com 

licenciatura plena em áreas específicas correspondentes ao currículo da Educação 

Básica do 6° ao 9° ano para atuar do 6° ao 9° e EJA  (ciclo II); 
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Classe D – Ensino Médio (Magistério) ou Superior  (Pedagogia) incompleto. 

 

V -  Para os cargos de Especialistas em Gestão Escolar: 

Classe A –  Ensino Superior com Pós-graduação Stricto Sensu em Educação; 

Classe B –  Ensino Superior com Pós-graduação Lato Sensu em Educação; 

Classe C –  Ensino Superior  (Pedagogia) com Habilitação em Administração Escolar ou 

Ensino Superior em área afim à Educação, com curso de  pós-graduação em 

Gestão Escolar de, no mínimo, 1000 horas. 

 

Art. 4º   O profissional que foi beneficiado com alteração de classe e apresentar novo título, respeitando o 

período estipulado no art. 20 da Lei Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 2.010, ou que se 

encontre na última classe do cargo, poderá utilizar o referido título para progressão conforme 

abaixo: 

 

I - Para os cargos de Assistente de Serviços de Escola: avanço de seis níveis salariais, 

correspondendo ao adicional de 6% (seis por cento) para os servidores   que apresentarem, a 

cada cinco anos de efetivo exercício no cargo, certificado de conclusão de curso de educação 

profissional técnico ou graduado em sua área de atuação ou correlata;” 

 

II - Para os cargos de Agente Educacional: 

 

a)  avanço de seis níveis salariais, correspondendo ao adicional de 6% (seis por cento) para os 

servidores que apresentarem, a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo, certificado de 

conclusão de curso de educação profissional de nível técnico em sua área de atuação ou 

correlata; 

 

b)  avanço de oito níveis salariais, correspondendo ao adicional de 8% (oito por cento) para os 

servidores que apresentarem, a cada cinco anos de efetivo  exercício no cargo, certificado de 

conclusão de curso de educação profissional no nível tecnólogo ou graduação, em sua área 

de atuação ou correlata; 

 

c)  avanço de dez níveis salariais, correspondendo ao adicional de 10% (dez por cento) para os 

servidores que apresentarem, a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo, certificado de 

conclusão de curso de pós-graduação em sua área de atuação ou correlata. 

 

III -  Para o cargo de Especialista em Educação Adjunto, Especialistas em Educação e Especialistas 

em Gestão Escolar: 

 

a)  avanço de seis níveis salariais, correspondendo ao adicional de 6% (seis por cento) para os 

servidores que apresentarem, a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo, certificado 

de conclusão de curso de pós-graduação Lato Sensu, em sua área de atuação ou correlata, 

com carga horária igual ou superior a 360 (trezentas e sessenta) horas; 

 

b)  avanço de oito níveis salariais, correspondendo ao adicional de 8% (oito por cento) para os 

servidores que apresentarem, a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo, certificado 

de conclusão de curso de pós-graduação Lato Sensu em sua área de atuação ou correlata, 

com carga horária igual ou superior a 900 (novecentas) horas; 

 

c)  avanço de dez níveis salariais, correspondendo ao adicional de 10% (dez por cento) 

para os servidores que  apresentarem, a cada cinco  anos de efetivo exercício no cargo,  
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certificado de conclusão de curso de pós-graduação Lato Sensu em sua área de atuação ou 

correlata, com carga horária igual ou superior a 1.500 (mil e quinhentas) horas; 

 

d)  avanço de doze níveis salariais, correspondendo ao adicional de 12% (doze por cento) para 

os servidores que apresentarem, a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo,  

certificado de conclusão de curso de pós-graduação Stricto Sensu nos níveis de mestrado 

e/ou doutorado em sua área de atuação ou correlata. 

 

Art. 5º  Contarão, para efeito de evolução na carreira por titulação, os cursos devidamente concluídos, 

regulamentados por órgão oficial e/ou competente, aprovados e homologados pela Comissão de 

Desenvolvimento Funcional (CDF). 

 

Parágrafo único.  Os títulos deverão corresponder à área de atuação ou correlata ao cargo efetivo do servidor. A área 

correlata corresponde aos cursos que atendam cumulativamente às especificidades das atividades 

executadas pelo servidor no período da realização do curso e à aplicabilidade ou adequação do que 

atesta o título ao local de trabalho e ao exercício do cargo efetivo.  

 

Art. 6º  Serão indeferidos os requerimentos de Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade – 

PQPE, quando: 

 

I -  O formulário de requerimento não for devidamente instruído ou preenchido; 

II - Não constar a chancela de autenticação nas cópias dos títulos/certificados apresentados;  

III -  O título tiver idêntico conteúdo de outro já considerado em outra forma de ingresso ou 

desenvolvimento na carreira; 

IV -  O título já tiver sido utilizado pelo mesmo servidor. 

 

Art. 7°  Os documentos comprobatórios dos cursos apresentados para serem validados pela Comissão de 

Desenvolvimento Funcional deverão conter:  

 

I -  Papel timbrado com nome da instituição emitente;  

II -  Título do curso;  

III -  Data e carga horária realizada;  

IV -  Nome, cargo e assinatura do responsável pela emissão; 

V -  Assinatura do diplomado quando necessária; 

VI - Certificado da conclusão do curso. 

 

Art. 8º  A Comissão de Desenvolvimento Funcional - CDF-SME reserva o direito de requisitar ao servidor 

e/ou instituição outras informações pertinentes aos cursos/títulos apresentados.  

 

Art. 9º Os títulos apresentados para enquadramento inicial, acesso, promoções e progressões, não poderão 

ser reapresentados. 

 

Art. 10  A Comissão de Desenvolvimento Funcional - CDF-SME expedirá normativas que definirão os 

procedimentos da atuação.  

 

Art. 11  O servidor que não estiver desempenhando as funções essenciais do cargo efetivo não poderá ser 

beneficiado com a promoção.  

 

Art. 12 O servidor que não concordar com a decisão de deferimento parcial  ou indeferimento da Promoção 

por Qualificação Profissional por Escolaridade - PQPE poderá, justificadamente, apresentar pedido  
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 de reconsideração à Comissão de Desenvolvimento Funcional no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da ciência da decisão.  

 

Parágrafo único.   Caberá recurso do indeferimento do pedido de reconsideração ao Prefeito Municipal, no prazo de 

15 (quinze) dias, a partir da ciência da decisão.  

 

Art.13 As questões omissas serão dirimidas pela Comissão de Desenvolvimento Funcional - CDF-SME, 

segundo o previsto na Lei Municipal n° 5.999, de 30 de novembro de 2.010. 

 

Art. 14  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

  Bauru, 01 de março de 2.017. 

 

 

 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

ANTONIO CARLOS GARMS 

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

 

 

DAVID JOSÉ FRANÇOSO 

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

ISABEL CRISTINA MIZIARA 

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

 

 

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

 

 

 

 

DANILO ALTAFIM PINHEIRO 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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DECRETO  Nº 12.570, DE  12 DE SETEMBRO DE 2.014 

P. 43.855/14 Regulamenta a Progressão por Mérito Profissional – PMP 

dos servidores públicos municipais abrangidos pelo Plano 

de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS da Secretaria 

Municipal da Educação, para período de avaliação de 2.011 

– 2.013. 

 

 

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 51 da Lei 

Orgânica do Município de Bauru, 

 

 

D E C R E T A 

 

 

CAPÍTULO I 

DA PROGRESSÃO POR MÉRITO PROFISSIONAL – PMP 

 

Art. 1º A Progressão por Mérito Profissional (PMP) é a evolução funcional do profissional na carreira, de forma 

horizontal de um internível para o subsequente em razão do resultado da avaliação de desempenho e estágio 

probatório favorável dentro da classe na qual o servidor estiver enquadrado. 

 

§ 1º A Progressão por Mérito Profissional (PMP) dar-se-á de forma horizontal, uma vez a cada período de 03 

(três) anos de efetivo exercício no cargo, correspondendo ao acréscimo de 01 (um) nível de vencimento. 

 

§ 2º Aos servidores aprovados no estágio probatório antes da vigência da Lei Municipal nº 5.999, de 30 de 

novembro de 2.010, dar-se-á a contagem de tempo para Progressão por Mérito Profissional (PMP), a partir da 

vigência da referida lei. 

 

§ 3º Aos servidores aprovados no estágio probatório durante a vigência da Lei Municipal nº 5.999, de 30 de 

novembro de 2.010, dar-se-á a contagem de tempo para Progressão por Mérito Profissional (PMP), após a 

aprovação do estágio probatório. 

 

Art. 2º A Progressão por Mérito Profissional (PMP) dos servidores abrangidos pela Lei Municipal nº 5.999, de 30 de 

novembro de 2.010, para o período de 2.011 – 2.013, levará em conta a avaliação de desempenho realizada 

no ano de 2.013. 

 

CAPÍTULO II 

DA AVALIAÇÃO E DOS AVALIADOS 

 

Art. 3º A avaliação de desempenho e desenvolvimento para fins de mérito profissional será realizada em 

conformidade com os critérios previstos no formulário de avaliação da Secretaria Municipal da Educação, 

sendo: 

 

I -  Ótimo: acima de 43,75 pontos; 

II -  Bom: de 37,5 a 43,74 pontos; 

III -  Regular: de 18,70 a 37,49 pontos; 

IV -  Fraco: de 0,0 a 18,69 pontos. 

 

Parágrafo único. Os pontos atribuídos em cada um dos critérios (“características”) de avaliação previstos nos formulários, 

serão somados. 

 

Art. 4º O resultado final de pontos obtidos na avaliação corresponderá aos seguintes conceitos: 

 

I -  Ótimo: ultrapassa as exigências (o servidor conquistará a progressão); 

II -  Bom: atende integralmente as exigências (o servidor conquistará a progressão); 

III -  Regular: raramente atende as exigências (o servidor não conquistará a progressão); 

IV -  Fraco: não atende as exigências (o servidor não conquistará a progressão). 

 

Art. 5º Os servidores que apresentarem afastamentos previstos no artigo 61 da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio 

de 1.971, serão avaliados da seguinte forma: 



 

2 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec. nº 12.570/14 

 

I -  Tendo o servidor completado no mínimo 06 (seis) meses de efetivo exercício, será avaliado com 

base nesses meses;  

II -  Na hipótese de o servidor não ter completado 06 (seis) meses de efetivo exercício, será repetida a 

pontuação obtida na Avaliação de Desempenho e Desenvolvimento anterior, e caso não a tenha, 

será atribuído conceito “B – BOM”, equivalente a 43,74 (quarenta e três, virgula, setenta e quatro) 

pontos.  

 

Art. 6º Os servidores que apresentarem os afastamentos não previstos no artigo 61 da Lei Municipal nº 1.574, de 07 

de maio de 1.971, serão avaliados da seguinte forma:  

 

I -  Tendo o servidor completado no mínimo 06 (seis) meses de efetivo exercício no cargo em cada ano 

de avaliação, será avaliado com base nesses meses;  

II -  Na hipótese de o servidor não ter completado no mínimo 06 (seis) meses de efetivo exercício no 

cargo em cada ano de avaliação, não será avaliado, não sendo atribuída qualquer pontuação neste 

período.  

 

Art. 7º As avaliações de desempenho dos servidores abrangidos pela Lei Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 

2.010 e que NÃO atuam na Secretaria Municipal de Educação, serão realizadas e pontuadas pela Comissão 

de Desenvolvimento Funcional dos demais Planos de Cargos, Carreiras e Salários, sendo posteriormente 

enviada à Secretaria Municipal da Educação para as providências cabíveis. 

 

Art. 8º A Progressão por Mérito Profissional (PMP) dos servidores abrangidos pela Lei Municipal nº 5.975, de 01 de 

outubro de 2.010 (PCCS-Administração), que estão lotados na Secretaria Municipal da Educação, para o 

período de 2.011-2.013, levará em conta as avaliações de desempenho realizadas no ano de 2.011, 2.012 e 

2.013. 

 

Art. 9º O servidor cedido a outros órgãos somente terá direito à progressão por mérito profissional (PMP) se possuir 

avaliação de desempenho favorável, nos termos dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários. 

 

 

CAPÍTULO III 

DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO OU RECURSO  

 

Art. 10 O servidor que não concordar com as decisões da Comissão de Desenvolvimento Funcional - CDF-SME, 

bem como com os resultados da Avaliação de Desempenho e Desenvolvimento, poderá, justificadamente, 

apresentar pedido de reconsideração no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência do mesmo.  

 

§ 1º O pedido de reconsideração de que trata o caput será apresentado à Comissão de Desenvolvimento Funcional 

– CDF-SME. 

 

§ 2º O pedido de reconsideração deverá ser decidido no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 4º da Lei 

Municipal nº 3.781, de 21 de outubro de 1.994.  

 

§ 3º Caberá recurso ao Prefeito Municipal no prazo de 15 (quinze) dias a partir da ciência da decisão por parte do 

interessado.  

 

§ 5º O resultado final do recurso deverá ser comunicado à Comissão de Desenvolvimento Funcional – CDF-SME, 

que dará ciência ao interessado. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 11 A Secretaria Municipal da Educação dará suporte técnico operacional à Comissão de Desenvolvimento 

Funcional – CDF-SME. 

 

Art. 12 A Comissão de Desenvolvimento Funcional – CDF-SME expedirá normativas que definirão os 

procedimentos de atuação. 

 

Art. 13 As questões omissas serão dirimidas pela Comissão de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal 

da Educação – CDF-SME, segundo o previsto na Lei Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 2.010. 
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Art. 14 As avaliações que já foram realizadas antes da publicação deste decreto são válidas para os fins a que se 

destinam. 

 

Art. 15 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Bauru, 12 de setembro de 2.014. 

 

 

 

 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

MAURÍCIO PONTES PORTO 

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

 

 

 

RICHARD VENDRAMINI 

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

VERA MARIZA REGINO CASÉRIO 

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

 

 

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

 

 

 

 

ANDRÉA MARIA LIBERATO 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 12.756, DE 31 DE MARÇO DE 2.015 

P. 16/15 Regulamenta a Progressão por Mérito Profissional - 

PMP dos servidores públicos municipais abrangidos 

pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salário - PCCS da 

Secretaria Municipal da Educação, para os períodos de 

avaliação de 2.014 e 2.015. 

 

 

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 51 da Lei 

Orgânica do Município de Bauru, 

 

 

D E C R E T A 

 

 

CAPÍTULO I 

DA PROGRESSÃO POR MÉRITO PROFISSIONAL – PMP 

 

Art. 1º A Progressão por Mérito Profissional (PMP) é a evolução funcional do profissional na carreira, de forma 

horizontal de um internível para o subsequente em razão do resultado da avaliação de desempenho e estágio 

probatório favorável dentro da classe na qual o servidor estiver enquadrado. 

 

§ 1º A Progressão por Mérito Profissional (PMP) dar-se-á de forma horizontal, uma vez a cada período de 03 (três) 

anos de efetivo exercício no cargo, correspondendo ao acréscimo de 01 (um) nível de vencimento. 

 

§ 2º Aos servidores aprovados no estágio probatório antes da vigência da Lei Municipal nº 5.999, de 30 de 

novembro de 2.010, dar-se-á a contagem de tempo para Progressão por Mérito Profissional (PMP), a partir da 

vigência da referida lei. 

 

§ 3º Aos servidores aprovados no estágio probatório durante a vigência da Lei Municipal nº 5.999, de 30 de 

novembro de 2.010, dar-se-á a contagem de tempo para Progressão por Mérito Profissional (PMP), após a 

aprovação do estágio probatório. 

 

Art. 2º A Progressão por Mérito Profissional (PMP) dos servidores abrangidos pela Lei Municipal nº 5.999, de 30 de 

novembro de 2.010, para os períodos de 2.014 e 2.015 terá a seguinte regra: 

 

I -  Para o período de 2.014, levarão em conta a média favorável das avaliações de desempenho 

realizadas nos anos de 2.012, 2.013 e 2.014; 

 

II - Para o período de 2.015, levarão em conta a média favorável das avaliações de desempenho 

realizadas nos anos de 2.013, 2.014 e 2.015. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA AVALIAÇÃO E DOS AVALIADOS 

 

Art. 3º A avaliação de desempenho e desenvolvimento para fins de mérito profissional será realizada em conformidade 

com os critérios previstos no formulário de avaliação da Secretaria Municipal da Educação, sendo: 

 

I -  Ótimo: acima de 43,75 pontos; 

 

II -  Bom: de 37,5 a 43,74 pontos; 

 

III -  Regular: de 18,70 a 37,49 pontos; 

 

IV -  Fraco: de 0,0 a 18,69 pontos. 

 

Parágrafo único. Os pontos atribuídos em cada um dos critérios (“características”) de avaliação previstos nos formulários, serão 

somados. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec. nº 12.756/15 

 

Art. 4º O resultado final de pontos obtidos na avaliação corresponderá aos seguintes conceitos: 

 

I -  Ótimo: ultrapassa as exigências (o servidor conquistará a progressão); 

 

II -  Bom: atende integralmente as exigências (o servidor conquistará a progressão); 

 

III -  Regular: raramente atende as exigências (o servidor não conquistará a progressão); 

 

IV -  Fraco: não atende as exigências (o servidor não conquistará a progressão). 

 

Art. 5º Os servidores que apresentarem afastamentos previstos no artigo 61 da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio 

de 1.971, serão avaliados da seguinte forma: 

 

I -  Tendo o servidor completado no mínimo 06 (seis) meses de efetivo exercício, será avaliado com base 

nesses meses; 

 

II -  Na hipótese de o servidor não ter completado 06 (seis) meses de efetivo exercício, será repetida a 

pontuação obtida na Avaliação de Desempenho e Desenvolvimento anterior, e caso não a tenha, será 

atribuído conceito “B – BOM”, equivalente a 43,74 pontos.  

 

Art. 6º Os servidores que apresentarem os afastamentos não previstos no artigo 61 da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de 

maio de 1.971, serão avaliados da seguinte forma: 

 

I -  Tendo o servidor completado no mínimo 06 (seis) meses de efetivo exercício no cargo em cada ano 

de avaliação, será avaliado com base nesses meses; 

 

II -  Na hipótese de o servidor não ter completado no mínimo 06 (seis) meses de efetivo exercício no 

cargo em cada ano de avaliação, não será avaliado, não sendo atribuída qualquer pontuação neste 

período. 

 

Art. 7º As avaliações de desempenho dos servidores abrangidos pela Lei Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 

2.010 e que NÃO atuam na Secretaria Municipal da Educação, serão realizadas e pontuadas pela Comissão de 

Desenvolvimento Funcional dos demais Planos de Cargos, Carreiras e Salário, sendo posteriormente enviada à 

Secretaria Municipal da Educação para as providências cabíveis. 

 

Art. 8º A Progressão por Mérito Profissional (PMP) dos servidores abrangidos pela Lei Municipal nº 5.975, de 01 de 

outubro de 2.010 (PCCS - Administração), que estão lotados na Secretaria Municipal da Educação, para o 

período de 2.014 e 2.015, terá a seguinte regra: 

 

I - Para o período de 2.014, levarão em conta a média favorável das avaliações de desempenho 

realizadas nos anos de 2.012, 2.013 e 2.014; 

 

II - Para o período de 2.015, levarão em conta a média favorável das avaliações de desempenho 

realizadas nos anos de 2.013, 2.014 e 2.015. 

 

Art. 9º O servidor cedido a outros órgãos somente terá direito à progressão por mérito profissional (PMP) se possuir 

avaliação de desempenho favorável, nos termos dos Planos de Cargos, Carreiras e Salário. 

 

Art. 10  O servidor em restrição funcional será avaliado por desempenho considerando a execução das funções 

essenciais do cargo, excluindo-se aquelas pela qual a restrição impede. 

 

 

CAPÍTULO III 

DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO OU RECURSO  

 

Art. 11 O servidor que não concordar com as decisões da Comissão de Desenvolvimento Funcional - CDF-SME, bem 

como com os resultados da Avaliação de Desempenho e Desenvolvimento, poderá, justificadamente, apresentar 

pedido de reconsideração no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência do mesmo.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec. nº 12.756/15 

 

§ 1º O pedido de reconsideração de que trata o caput será apresentado à Comissão de Desenvolvimento Funcional – 

CDF-SME. 

 

§ 2º O pedido de reconsideração deverá ser decidido no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 4º da Lei 

Municipal nº 3.781, de 21 de outubro de 1.994.  

 

§ 3º Caberá recurso ao Prefeito Municipal no prazo de 15 (quinze) dias a partir da ciência da decisão por parte do 

interessado. 

 

§ 4º O resultado final do recurso deverá ser comunicado à Comissão de Desenvolvimento Funcional – CDF-SME, 

que dará ciência ao interessado. 

 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 12 A Secretaria Municipal da Educação dará suporte técnico operacional à Comissão de Desenvolvimento 

Funcional – CDF-SME. 

 

Art. 13 A Comissão de Desenvolvimento Funcional – CDF-SME expedirá normativas que definirão os procedimentos 

de atuação. 

 

Art. 14 As questões omissas serão dirimidas pela Comissão de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal da 

Educação – CDF-SME, segundo o previsto na Lei Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 2.010. 

 

Art. 15 As avaliações que já foram realizadas antes da publicação deste decreto são válidas para os fins a que se 

destinam. 

 

Art. 16 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Bauru, 31 de março de 2.015. 

 

 

 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

MAURÍCIO PONTES PORTO 

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

 

 

LUIZ CÉLIO BUCCERONI 

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

VERA MARIZA REGINO CASÉRIO 

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

 

 

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

 

 

 

ANDRÉA MARIA LIBERATO 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 13.592, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2.017 
P. 45.294/17 Regulamenta a Progressão por Mérito Profissional – PMP 

dos servidores públicos municipais abrangidos pelo Plano 
de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS da Secretaria 
Municipal da Educação para 2.017. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 51 da Lei 

Orgânica do Município de Bauru, 
 

D E C R E T A 
 

CAPÍTULO I 
DA PROGRESSÃO POR MÉRITO PROFISSIONAL – PMP 

 
Art. 1º A Progressão por Mérito Profissional (PMP) é a evolução funcional do profissional na carreira, de forma 

horizontal de um internível para o subsequente em razão do resultado da avaliação de desempenho e estágio 
probatório favorável dentro da classe na qual o servidor estiver enquadrado. 

 
§ 1º A Progressão por Mérito Profissional (PMP) dar-se-á de forma horizontal, uma vez a cada período de 03 

(três) anos de efetivo exercício no cargo, correspondendo ao acréscimo de 01 (um) nível de vencimento. 
 
§ 2º  Aos servidores aprovados no estágio probatório antes da vigência da Lei Municipal nº 5.999, de 30 de 

novembro de 2.010, dar-se-á contagem de tempo para Progressão por Mérito Profissional (PMP), a partir da 
vigência da referida lei. 

 
§ 3º  Aos servidores aprovados no estágio probatório durante a vigência da Lei Municipal nº 5.999, de 30 de 

novembro de 2.010, dar-se-á contagem de tempo para Progressão por Mérito Profissional (PMP), após a 
aprovação do estágio probatório. 

 
Art. 2º  A Progressão por Mérito Profissional (PMP) dos servidores abrangidos pela Lei Municipal nº 5.999, de 30 de 

novembro de 2.010, para 2.017, levará em conta a média favorável das avaliações de desempenho realizadas 
nos anos de 2.015, 2.016 e 2.017. 

 
CAPÍTULO II 

DA AVALIAÇÃO E DOS AVALIADOS 
 
Art. 3º A avaliação de desempenho e desenvolvimento para fins de mérito profissional será realizada em 

conformidade com os critérios previstos no formulário de avaliação da Secretaria Municipal da Educação, 
sendo: 

 
I –  Ótimo: acima de 43,75 pontos; 
II –  Bom: de 37,5 a 43,74 pontos; 
III –  Regular: de 18,70 a 37,49 pontos; 
IV -  Fraco: de 0,0 a 18,69 pontos. 
 

Parágrafo único. Os pontos atribuídos em cada um dos critérios (“características”) de avaliação previstos nos formulários, 
serão somados. 

 
Art. 4º  O resultado final de pontos obtidos na avaliação corresponderá aos seguintes conceitos: 
 

I –  Ótimo: ultrapassa as exigências (o servidor conquistará a progressão); 
II –  Bom: atende integralmente as exigências (o servidor conquistará a progressão); 
III –  Regular: raramente atende as exigências (o servidor não conquistará a progressão); 
IV -  Fraco: não atende as exigências (o servidor não conquistará a progressão). 
 

Art. 5º  Os servidores que apresentarem afastamentos previstos no art. 61 da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio 
de 1.971, serão avaliados da seguinte forma: 

 
I -  Tendo o servidor completado no mínimo 06 (seis) meses de efetivo exercício, será avaliado com base 

nesses meses;  
 
II -  Na hipótese de o servidor não ter completado 06 (seis) meses de efetivo exercício, será repetida a 

pontuação obtida na Avaliação de Desempenho e Desenvolvimento anterior, e caso não a tenha, será 
atribuído conceito “B – BOM”, equivalente a 43,74 (quarenta e três inteiros e setenta e quatro 
centésimos) pontos. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec. nº 13.592/17 
 
 
Art. 6º  Os servidores que apresentarem os afastamentos não previstos no art. 61 da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de 

maio de 1.971, serão avaliados da seguinte forma: 
 

I -  Tendo o servidor completado no mínimo 06 (seis) meses de efetivo exercício no cargo em cada ano 
de avaliação, será avaliado com base nesses meses; 

II -  Na hipótese de o servidor não ter completado no mínimo 06 (seis) meses de efetivo exercício no 
cargo em cada ano de avaliação, não será avaliado, não sendo atribuída qualquer pontuação neste 
período. 

 
Art. 7º  As avaliações de desempenho dos servidores abrangidos pela Lei Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 

2.010, e que não atuam na Secretaria Municipal da Educação, serão realizadas e pontuadas pela Comissão de 
Desenvolvimento Funcional dos demais Planos de Cargos, Carreiras e Salários, sendo posteriormente 
enviadas à Secretaria Municipal da Educação para as providências cabíveis. 

 
Parágrafo único. As questões omissas referentes ao caput deste artigo serão dirimidas em Portaria a ser expedida pela 

Secretária Municipal da Educação. 
 
Art. 8º  A Progressão por Mérito Profissional (PMP) dos servidores abrangidos pela Lei Municipal nº 5.975, de 01 de 

outubro de 2.010 (PCCS - Administração), que estão lotados na Secretaria Municipal da Educação, para 
2.017, levará em conta a média das avaliações de desempenho realizadas no ano de 2.015, 2.016 e 2.017. 

 
Art. 9º O servidor cedido a outros órgãos somente terá direito à Progressão por Mérito Profissional (PMP) se possuir 

avaliação de desempenho favorável, nos termos dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários. 
 
Art. 10 O servidor em restrição funcional será avaliado por desempenho considerando a execução das funções 

essenciais do cargo, excluindo-se aquelas pela qual a restrição impede. 
 
Parágrafo único. Caberá às chefias imediatas informarem em campo próprio da ficha de Avaliação de Desempenho de 2.017 

que o servidor encontra-se em restrição funcional. 
 

CAPÍTULO III 
DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO OU RECURSO 

 
Art. 11  O servidor que não concordar com as decisões da Comissão de Desenvolvimento Funcional - CDF-SME, 

bem como com os resultados da Avaliação de Desempenho e Desenvolvimento, poderá, justificadamente, 
apresentar pedido de reconsideração no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência do mesmo. 

 
§ 1º  O pedido de reconsideração de que trata o caput será apresentado à Comissão de Desenvolvimento Funcional 

– CDF-SME, para análise, cabendo a decisão final à Secretaria Municipal da Educação. 
 
§ 2º  O pedido de reconsideração deverá ser decidido no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 4º da Lei 

Municipal nº 3.781, de 21 de outubro de 1.994. 
 
§ 3º  Caberá recurso ao Prefeito Municipal no prazo de 15 (quinze) dias a partir da ciência da decisão por parte do 

interessado. 
 
§ 4º  O resultado final do recurso deverá ser comunicado à Comissão de Desenvolvimento Funcional – CDF-SME, 

que dará ciência ao interessado. 
 
§ 5º O servidor que não assinar a ficha de Avaliação de desempenho, será convocado via Diário Oficial de Bauru 

para que compareça junto à Comissão de Desenvolvimento Funcional – CDF para esse fim, sendo que o não 
comparecimento ensejará o conhecimento tácito da avaliação. 

 
CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 12 A Secretaria Municipal da Educação dará suporte técnico operacional à Comissão de Desenvolvimento 
Funcional – CDF-SME. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec. nº 13.592/17 
 
 
Art. 13 A Comissão de Desenvolvimento Funcional – CDF-SME expedirá normativas que definirão os 

procedimentos de atuação. 
 
Art. 14 As questões omissas serão dirimidas pela Comissão de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal 

da Educação – CDF-SME, segundo o previsto na Lei Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 2.010. 
 
Art. 15 As avaliações que já foram realizadas antes da publicação deste Decreto são válidas para os fins a que se 

destinam. 
 
Art. 16 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 Bauru, 27 de novembro de 2.017. 

 
 
 
 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 

ANTONIO CARLOS GARMS 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 
 
 
 

ISABEL CRISTINA MIZIARA 
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

 
 
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 
 
 
 
 

DANILO ALTAFIM PINHEIRO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO N° 14.157, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2.019 

P. 79.920/18  Regulamenta a Progressão por Qualificação Profissional 

(PQP) dos Servidores Públicos Municipais, abrangidos pelo 

Plano de Cargos, Carreiras e Salário - PCCS da Secretaria 

Municipal da Educação para o período de 2.017-2.019. 

 

 

 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica 

do Município de Bauru,   

 

D E C R E T A 

 

Art. 1°  O presente Decreto regulamenta a Progressão por Qualificação Profissional (PQP) referente ao exercício de 2.017-

2.019, nos termos da Lei Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 2.010.  

 

Art. 2° A Progressão por Qualificação Profissional (PQP) é a evolução funcional do servidor da Secretaria Municipal da 

Educação, estável, de forma horizontal, mediante avaliação de desempenho e desenvolvimento favorável a cada 02 

(dois) anos de efetivo exercício no cargo, bem como de apresentação de diplomas e/ou certificados em  participações 

de cursos, correspondendo ao acréscimo de um internível de vencimento.  

 

§ 1º  Para os servidores municipais da Secretaria Municipal da Educação em estágio probatório, iniciar-se-á a contagem de 

tempo referida no caput, após a aprovação do estágio probatório.  

 

§ 2º  Terão direito à Progressão por Qualificação Profissional apenas os servidores que, além de preencher os requisitos do 

caput, obtiverem os conceitos ótimo ou bom na avaliação de desempenho de 2.017 e 2.018. 

 

Art. 3°  O servidor para requerer a Progressão por Qualificação Profissional (PQP), deverá estar enquadrado nos seguintes 

quesitos: 

 

I -  Apresentar requerimento devidamente preenchido, assinado e protocolado com os documentos comprobatórios 

dos cursos que deverão ter correlação com o cargo/função, realizados dentro do período de 02 (dois) anos 

posteriores à última progressão ou da aprovação em estágio probatório, para serem referendados pela Comissão 

de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal da Educação (CDF-SME);  

 

II -  Apresentar a avaliação de desempenho e desenvolvimento favorável de acordo com o art. 18 da Lei Municipal 

n° 5.999, de 30 de novembro de 2.010;  

 

III -  Ter sido aprovado no estágio probatório;  

 

IV -  Ter completado 02 (dois) anos de efetivo exercício após o estágio probatório ou a partir da última Progressão 

por Qualificação Profissional - PQP concedida. 

 

Art. 4°  Para efeito de Progressão por Qualificação Profissional (PQP) ficam estabelecidas as seguintes regras:  

 

I -  Para o cargo de Assistente de Serviços na Escola: cursos de aperfeiçoamento em sua área de atuação ou 

correlata, cujo somatório da carga horária seja igual ou superior a 40 (quarenta) horas, garantem, após a 

aprovação no estágio probatório, a progressão para o nível subsequente, até o  limite do último nível de 

vencimento da classe;  

 

II -  Para o cargo de Agente Educacional: cursos de aperfeiçoamento em sua área de atuação ou  correlata, cujo 

somatório da carga horária seja igual ou superior a 60 (sessenta) horas, garantem, após a aprovação no estágio 

probatório, a progressão para o nível subsequente até o limite do último nível de vencimento da classe;  

 

III -  Para os cargos de Especialistas em Educação Adjunto e Especialista em Educação: curso de aperfeiçoamento 

em sua área de atuação ou correlata, cujo somatório da carga horária seja igual ou superior a 120 (cento e vinte) 

horas, garantem, após a aprovação no estágio probatório, a progressão para o nível subsequente, até o limite do 

último nível de vencimento da classe;  

 

IV -  Para o cargo de Especialista em Gestão Escolar: cursos de aperfeiçoamento em sua área de atuação ou 

correlata, cujo somatório da carga horária seja igual ou superior a 120 (cento e vinte) horas, garantem, após a 

aprovação no estágio probatório, a progressão para o nível subsequente, até o limite do último nível de 

vencimento da classe.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec. nº 14.157/19 

 

 

Parágrafo único.  Nos termos do art. 19 da Lei Municipal n° 5.999, de 30 de novembro de 2.010, serão considerados os cursos que 

atendam cumulativamente os seguintes requisitos:  

 

I -   As especificidades das atividades executadas;  

 

II -  As necessidades inerentes ao exercício do cargo efetivo e;  

 

III -  A aplicabilidade ou adequação do que atesta o título, em seu local de trabalho.  

 

Art. 5° Os documentos comprobatórios dos cursos apresentados para serem validados pela Comissão de Desenvolvimento 

Funcional deverão conter:  

 

I -  Papel timbrado com nome da instituição emitente;  

 

II -  Título do curso;  

 

III -  Data e carga horária realizada;  

 

IV -  Nome, cargo e assinatura do responsável pela emissão; 

 

V -  Assinatura do diplomado quando necessária. 

  

§ 1°  A Instituição deve ser reconhecida pelo MEC, exceção feita aos cursos conveniados e/ou promovidos sob a 

responsabilidade da Secretaria Municipal da Educação.  

 

§ 2°  Os títulos e certificados deverão ser apresentados na forma original e cópia à chefia imediata, a qual deverá 

providenciar a conferência e a autenticação ou certificação dos documentos.  

 

§ 3°  A Comissão de Desenvolvimento Funcional - CDF-SME reserva o direito de requisitar ao servidor e/ou instituição 

outras informações pertinentes aos cursos/títulos apresentados.  

 

§ 4º  Os títulos apresentados no requerimento, com carga horária maior que a necessária, ainda que não utilizados para a 

progressão do referido ciclo, não poderão ser mais apresentados, conforme art. 32 da Lei Municipal nº 5.999, de 30 de 

novembro de 2.010. 

 

Art. 6°  O ciclo de Progressão por Qualificação Profissional (PQP) do período de 2.017/2.019, se iniciar-se-á somente a partir 

de 01/03/2.017, para os servidores que já obtiveram a Promoção por Qualificação Profissional - PQP, anteriormente, 

desde que tenham completado 02 (dois) anos de efetivo exercício após o estágio probatório. As vantagens terão sua 

vigência a partir da data em que completaram o tempo de efetivo exercício de 02 (dois) anos, a partir do protocolo do 

requerimento. 

 

Art. 7º  O servidor que não estiver desempenhando as funções essenciais do cargo efetivo (desvio de função) não poderá ser 

beneficiado com a progressão. 

 

Art. 8º  A Comissão de Desenvolvimento Funcional - CDF-SME expedirá normativas que definirão os procedimentos da 

atuação.  

 

Art. 9º  O servidor que não concordar com as decisões da Comissão de Desenvolvimento Funcional - CDF-SME, poderá, 

justificadamente, apresentar pedido de reconsideração no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência.  

 

§ 1º  O pedido de reconsideração de que trata o caput será apresentado à Comissão de Desenvolvimento Funcional - CDF-

SME, para análise, cabendo a decisão final à Secretária Municipal da Educação.  

  

§ 2º  O pedido de reconsideração deverá ser decidido no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 4º da Lei Municipal 

nº 3.781, de 21 de outubro de 1.994.  

 

§ 3º  Caberá recurso ao Prefeito Municipal no prazo de 15 (quinze) dias a partir da ciência da decisão por parte do 

interessado.  

 

§ 4º  O resultado final do recurso deverá ser comunicado à Comissão de Desenvolvimento Funcional - CDF-SME, que dará 

ciência ao interessado.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec. nº 14.157/19 

 

 

Art. 10 As questões omissas serão dirimidas pela Comissão de Desenvolvimento Funcional - CDF-SME, segundo o previsto 

na Lei Municipal n° 5.999, de 30 de novembro de 2.010. 

 

Art. 11  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Bauru, 05 de fevereiro de 2.019. 

 

 

 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

ANTONIO CARLOS GARMS 

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

 

 

ISABEL CRISTINA MIZIARA 

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

 

 

 

DAVID JOSÉ FRANÇOSO 

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

 

 

 

DANILO ALTAFIM PINHEIRO 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 14.247,  DE 26 DE ABRIL DE 2.019 

P. 79.920/18  Altera a redação do inciso I do art. 3º, a redação do 

art. 6º e inclui o art. 10-A no Decreto Municipal nº 

14.157, de 05 de fevereiro de 2.019, que regulamenta 

a Progressão por Qualificação Profissional (PQP) dos 

Servidores Públicos Municipais abrangidos pelo 

Plano de Cargos, Carreiras e Salário – PCCS da 

Secretaria Municipal da Educação para o período de 

2.017-2.019. 

 

 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica 

do Município de Bauru, 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1°  O inciso I do art. 3º do Decreto Municipal nº 14.157, de 05 de fevereiro de 2.019, passa a ter a seguinte redação: 

 

“Art. 3º (...) 

 

I -  Apresentar requerimento devidamente preenchido, assinado e protocolado com os documentos 

comprobatórios dos cursos que deverão ter correlação com o cargo/função, realizados no 

período de 01 de março de 2.017 a 28 de fevereiro de 2.019 para serem referendados pela 

Comissão de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal da Educação-CDF-SME; 

(...).” (NR) 

 

Art. 2°  O art. 6º do Decreto Municipal nº 14.157, de 05 de fevereiro de 2.019 passa a ter a seguinte redação: 

 

“Art. 6°  O ciclo de Progressão por Qualificação Profissional (PQP) do período de 2.017/2.019, para efeito de 

requerimento, iniciar-se-á somente a partir de 01/03/2.019 para os servidores que já obtiveram a 

Promoção por Qualificação Profissional - PQP anteriormente, desde que tenham completado dois anos 

de efetivo exercício após o estágio probatório. As vantagens terão sua vigência a partir da data em que 

completaram o tempo de efetivo exercício de dois anos, a partir do protocolo do requerimento.” (NR) 

 

Art. 3°  Inclui o art. 10-A no Decreto Municipal nº 14.157, de 05 de fevereiro de 2.019, com a seguinte redação: 

 

“Art. 10-A No prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a publicação do presente Decreto a Secretaria 

Municipal da Educação apresentará a regulamentação do Programa de Avaliação de Desempenho e 

Desenvolvimento dos servidores da Educação.” (NR) 

 

Art. 4º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Bauru, 05 de fevereiro de 2.019. 

 

 

 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

ANTONIO CARLOS GARMS 

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

 

ISABEL CRISTINA MIZIARA 

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

 

 

DAVID JOSÉ FRANÇOSO 

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

 

 

DANILO ALTAFIM PINHEIRO 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO N° 14.334, DE 07 DE AGOSTO DE 2.019 

P. 5.559/12 Altera o Decreto Municipal nº 12.306, de 13 de 

novembro de 2.013, que regulamenta o desenvolvimento 

na Carreira do Magistério por meio do acesso, conforme 

art. 6º, parágrafo 3º da Lei Municipal nº 5.999, de 30 de 

novembro de 2.010. 

 

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo 

art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º Constitui-se uma das formas de desenvolvimento na Carreira do Magistério Municipal o 

acesso, conforme previsto no art. 6º da Lei Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 2.010, 

que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Salário dos servidores específicos da área de 

educação. 

 

Art. 2º Acesso é a forma de provimento por derivação vertical pelo qual o servidor efetivo do 

Magistério Municipal, que ingressou originalmente por concurso público, é elevado para cargo 

de maior responsabilidade e maior complexidade de atribuições, para cujo desempenho seja 

requerido exercício no cargo imediatamente inferior na carreira.  

 

Art. 3º A Carreira do Magistério Municipal possui o seguinte desenvolvimento, considerando as 

seguintes categorias: 

 

I -  Jovens e Adultos: 

a) ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO 

DE EDUCAÇÃO BÁSICA – JOVENS E ADULTOS; 

b) ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

– JOVENS E ADULTOS; 

c) ESPECIALISTA EM GESTÃO ESCOLAR – DIRETOR DE ESCOLA DE 

JOVENS E ADULTOS. 

 

II -  Especial: 

a) ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO 

DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ESPECIAL; 

b) ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

– ESPECIAL. 

 

III -  Fundamental: 

a) ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO 

DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL; 

b) ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

– FUNDAMENTAL; 

c) ESPECIALISTA EM GESTÃO ESCOLAR – DIRETOR DE ESCOLA DE 

ENSINO FUNDAMENTAL. 

 

IV -  Infantil: 

a) ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO 

DE EDUCAÇÃO BÁSICA – INFANTIL; 

b) ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

– INFANTIL; 

c) ESPECIALISTA EM GESTÃO ESCOLAR – DIRETOR DE ESCOLA DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec. nº 14.334/19 

 

Art. 4º O Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso destina-se ao provimento de cargos 

vagos. 

 

Art. 5º Para o Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso, o servidor integrante da Carreira 

do Magistério Municipal deverá preencher os seguintes requisitos: 

 

I -  Possuir no mínimo 3 (três) anos de efetivo exercício na carreira; 

II -  Ocupar o cargo imediatamente abaixo na carreira; 

III -  Obter avaliação de desempenho satisfatória; 

IV -  Preencher os requisitos do cargo imediatamente superior; 

V -  Ser classificado mediante tempo de efetivo exercício na Carreira do Magistério 

Municipal e a apresentação de títulos para o acesso do cargo de Especialista em 

Educação Adjunto para Especialista em Educação. 

VI -  Ser aprovado em Concurso de Provas Títulos e classificado mediante tempo de efetivo 

exercício na Carreira do Magistério Municipal e apresentação de títulos para o acesso 

dos cargos de Especialista em Educação para Especialista em Gestão Escolar; 

VII -  No ato da posse na promoção na carreira por acesso, o candidato deverá estar com a 

homologação do Estágio Probatório publicada.  

 

§ 1º  Para efeito do inciso I do art. 6º, o servidor do Magistério Municipal deverá possuir, no 

mínimo, 3 (três) anos completos de efetivo exercício na categoria a qual pertence, nos termos 

do art. 4º, incisos I, II, III e IV;. 

 

§ 2º  Para efeito dos incisos V e VI, no que se refere aos certificados apresentados para 

enquadramento inicial e ou evolução na carreira, estes não poderão ser reapresentados para fins 

de Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso, conforme previsto no art. 32 da Lei 

Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 2.010. 

 

§ 3º  Os candidatos classificados em acessos anteriores mesmo não convocados, não poderão 

reapresentar os certificados utilizados para tal finalidade, conforme previsto no art. 32 da Lei 

Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 2.010. 

 

§ 4º  Da abertura do Desenvolvimento na Carreira do Magistério – Acesso, deverão constar, 

obrigatoriamente: 

 

I- A quantidade de cargos a serem acessados; 

II- Pré- requisitos do cargo a ser acessado; 

III- Descrição das atribuições do cargo; 

IV- Os conteúdos e bibliografia exigidos, quando necessários; 

V- A descrição das fases, quando necessário; 

VI- Os critérios de eliminação e de classificação; 

VII- Tabelas de pontuação de títulos/certificados; 

VIII- Tempo de efetivo exercício; 

IX- Datas limites de contagem de títulos/certificados; 

X- Pontos atribuídos a títulos/certificados; 

XI- Recursos cabíveis; 

XII- Critérios de apuração das notas de provas, quando houver; 

XIII- Títulos e nota final; 

XIV- Demais disposições cabíveis. 

 

§ 5º  Para os professores que ainda não tenham obtido avaliação de desempenho, considerar-se-á 

para fins do inciso III, do art. 6º, a última avaliação do estágio probatório.  

 

 



  

3 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec. nº 14.334/19 

 

Art. 6º Para efeito de seleção e classificação, no edital serão considerados, especificamente, quanto ao 

tempo de serviço, o Anexo I, e quanto aos títulos, formação, atividades técnico-científicas e 

produção docente, o Anexo II. 

 

Art. 7º A prova escrita, para acesso dos cargos de Especialista em Educação para Especialista em 

Gestão Escolar, será composta de questões objetivas e terá caráter eliminatório e 

classificatório. 

 

§ 1º  Para a prova escrita o candidato deverá obter um mínimo de 60% (sessenta por cento) de 

aproveitamento. 

 

§ 2º  O candidato que não obtiver um mínimo de 60% (sessenta por cento) de aproveitamento na 

prova escrita estará eliminado e não avançará para o processo classificatório de títulos e tempo 

de serviço. 

 

Art. 8º Para a classificação final do acesso dos cargos de Especialista em Educação para Especialista 

em Gestão Escolar, serão ponderados os seguintes fatores: 

 

I -  Prova escrita – peso 7 

II -  Prova de títulos – peso 2 

III- Tempo de serviço – peso 1 

 

Art. 9º Para a classificação final do acesso dos cargos de Especialista em Educação Adjunto para 

Especialista em Educação, serão ponderados os seguintes fatores: 

 

I -  Prova de títulos – peso 9 

II- Tempo de serviço – peso 1 

 

 

Parágrafo único. O valor obtido em cada fator será multiplicado pelo seu peso; o seu resultado será somado e 

dividido por 100, obtendo-se, assim, a classificação final. 

 

Art. 10 São critérios para desempate na pontuação dos candidatos, pela ordem: 

 

§ 1º  Para o acesso dos cargos de Especialista em Educação para Especialista em Gestão Escolar 

 

I -  Maior nota na prova escrita; 

II -  Maior pontuação em títulos; 

III -  Maior tempo de efetivo exercício no cargo. 

 

§ 2º  Para o acesso dos cargos de Especialista em Educação Adjunto para Especialista em Educação 

 

I -  Maior pontuação em títulos; 

II -  Maior tempo de efetivo exercício no cargo; 

III -  Maior idade. 

 

§ 3º Caso o candidato obtenha nota final 0,0 (zero) o mesmo será classificado, conforme os critérios 

descritos no Art. 10, § 2º. 

 

Art. 11 O acesso dos cargos de Especialista em Educação para Especialista em Gestão Escolar terá 

validade de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por mais 1 (um) ano; o acesso dos cargos de 

Especialista em Educação Adjunto para Especialista em Educação terá validade de 6 (seis) 

meses, podendo ser prorrogado por mais 6 (seis) meses; os classificados concorrerão às vagas 

existentes e às que surgirem dentro do prazo de validade do mesmo. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec. nº 14.334/19 

 

Art. 12 Os Desenvolvimentos na Carreira do Magistério - Acessos serão processados por comissão 

constituída especialmente para esse fim. 

 

Art. 13 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Bauru, 07 de agosto de 2.019. 

 

 

 

 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

ANTÔNIO CARLOS GARMS 

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

 

 

 

ISABEL CRISTINA MIZIARA 

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

 

 

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

 

 

 

 

DANILO ALTAFIM PINHEIRO 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO I 

 

Tempo em anos Pontos 

25 25 

24 24 

23 23 

22 22 

21 21 

20 20 

19 19 

18 18 

17 17 

16 16 

15 15 

14 14 

13 13 

12 12 

11 11 

10 10 

9 9 

8 8 

7 7 

6 6 

5 5 

4 4 

3 3 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO II 

 

FORMAÇÃO 

Título/curso Pontos 

Pós-doutorado em educação ou em área afim 10,0 

Doutorado em educação ou em área afim 8,0 

Pós-graduação (stricto sensu) – Mestrado em Educação ou em área afim 6,0 

Pós-graduação (lato sensu) – Especialização em Educação ou em área afim, ministrado por Instituição de Ensino Superior 

reconhecida pelo MEC, com duração mínima de 360 horas, limitado a 2 cursos. 
3,0 

Curso superior em área afim da educação, limitado a 2 cursos. 3,0 

Curso de extensão/aperfeiçoamento na área da educação, feito nos últimos 03 (três) anos, ministrado por Instituição de ensino 

reconhecida pelo MEC ou Secretaria Municipal da Educação de Bauru, com duração mínima de 180 horas, limitado a 2 cursos 
1,5 

Curso de atualização técnico-pedagógico, feito nos últimos 03 (três) anos, com duração mínima de 80 horas, ministrado por 

Instituição de ensino reconhecida pelo MEC, ou ministrado pela Secretaria Municipal de Educação de Bauru, limitado a 2 cursos. 
1,4 

Curso de atualização técnico-pedagógico, feito nos últimos 03 (três) anos, com duração mínima de 30 horas, ministrado por 

Instituição de ensino reconhecida pelo MEC, ou ministrado pela Secretaria Municipal de Educação de Bauru, limitado a 4 cursos. 
0,8 

Curso de atualização técnico-pedagógico, feito nos últimos 03 (três) anos, com duração mínima de 15 horas, ministrado por 

Instituição de ensino reconhecida pelo MEC, ou ministrado pela Secretaria Municipal de Educação de Bauru, limitado a 6 cursos. 
0,4 

Curso de atualização técnico-pedagógico, feito nos últimos 03 (três) anos, com duração mínima de 3 horas, ministrado por 
Instituição de ensino reconhecida pelo MEC, ou ministrado pela Secretaria Municipal de Educação de Bauru, limitado a 8 cursos. 

0,2 

 

ATIVIDADES TÉCNICO-CIENTÍFICAS NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS 

Atividade Pontos 

Preleção de palestras e conferências em eventos na área da educação local, limitado a 6 atividades. 0,5 por atividade 

Preleção de palestras e conferências em eventos na área da educação regional ou nacional, limitado a 6 atividades 0,7 por atividade 

Participação em programas ou projetos aprovados e/ou apoiados pela Secretaria Municipal da Educação de Bauru, 

limitado a 2 atividades 
1,0 por atividade 

Cursos ministrados, limitado a 6 atividades 1,0 por atividade 

Eventos científicos em nível nacional ou internacional, com apresentação de trabalho, limitado a 6 atividades 0,7 por evento 

Eventos científicos em nível regional ou local, com apresentação de trabalho, limitado a 6 atividades 0,5 por evento 

Eventos científicos em nível nacional ou internacional, sem apresentação de trabalho, limitado a 6 atividades 0,4 por evento 

Eventos científicos em nível regional ou local, sem apresentação de trabalho, limitado a 6 atividades 0,2 por evento 

 

PUBLICAÇÕES NA ÁREA DA EDUCAÇÃO NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS 

Atividade Pontos 

Livros, limitado a 2 publicações 2,5 por publicação 

Capítulos de livro, limitado a 3 publicações 1,5 por publicação 

Organização de livro publicado por editora com corpo editorial, limitado a 2 publicações 1,5 por publicação 

Artigos completos publicados em periódicos, limitado a 3 publicações 1,0 por publicação 

Trabalho Completo publicado em anais de eventos científicos, limitado a 6 publicações 1,0 por publicação 

Resumo publicado em anais de eventos científicos, limitado a 6 publicações 0,5 por publicação 

Texto em jornais de notícias/revistas sobre temática educação, limitado a 5 publicações 0,1 por publicação 

 




